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 رب ید . تسا ینتفر

 کف هر هک یبو
 ار ناگشیررثه زا بکر م یی ورق ید نا رهن رتانمیس

 اصنا یارسب روسب زع

 ۳۱ اب مزاع یفلتخم
 نیاز روطسنیا هک نونک ات ۱

 پورت ناکشیپ نه دوشیم
 نوچیناگشیپ رنه مان یا و دناهدشن

 ۳۳ سر ید تدحو
 . دوشیم هد رب ترفاسم

 مایا نمض رد تغیه نیا
 رد رسلباب یودرا رد زین

 « زادنا » شیامن
 داتفا _ب وعتب

 رغاوا ات هکیروطب
 .تالجمرد زب زه ناکدنناوخ هتشذک

 د-ناهدناوخ اه هعانذزور و

 ق كچوک و كرزب یاهیپک ۲
 ] سپ كراپ ,یاسنیس دوب
 ملیف «دشخ ردیم دیشروخ و شی اهن

 ّأ . دهد شیامن اد زادناد

 ودنهبوخ تالوصحءزا یکی

 جا دنوجیناکشیپ رثه و تسا
 راموک پیلید و سکرت و
 . دن داد تک رش
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 بام یلرج فالتخ ار |
 تم ات املیس ریدم و
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 ام ۱ ۲ یو
 ۱ لاس

 )و یئا وا رف
 یقرث | یو هک تسیننبا (ناوارت

 ظفومب دوخ یک ابر ] یر
 یا۴ رب 1

 یکب ارور
 ددو۲ دایی
 ررد دو (ترگ) را

 (كیدیبوم)هبموسومدوخ ربا من
 ناج ) ریهش نادرک راک رظنتمی
 رته اعقاد (نّتسوم
 اک) شقن تساهداد حرخ
 نیرتفکشم (كرک) دوخ هدیقمب انب
 - شه نارودرد یوهک تسا یلر
 تساهدوسن یزاب شیوخ یکشیپ

 ین دینشرایسب وایک دن زناتساد
 هام یاه زود زا یکی رد

 یابیزردنب دد ۱۹۱ لاسلیروآ
 سون ایق واربتعم ردانب زا مالوجالد
 دراذک دوجو هصرعب یاب مارآ
 نیرتهب زا یکی نمضدد (الوجال)
 باسحب زیت (ابت رقیلاک ) یاه ردنب

 رتشیب لاس هد ( كرک ) . دیآیم
 یکی دد یکلهممحزرنآ رب هک تشادل
 یرتسب ایث رفیلاک یاه ناتسرابیب زا
 هکدوبناتسزامیب نیمهرد . دیدرک
 رد هک یرتکداب ولوجوک (كرک)
 . دشانش7 د ومنیم هفیظ و ماجنا اجنآ
 كيب «اتوک یلانهآ نیا دعب یدنچ

 لدبم اهنآ نیبامیا هن امیمصمیتسو»
 یدوبهب (كرک ) هک اهدعب ینح ودیدرک
 دوب هدروآ تسدب اد شب وخ قباس
 و تشاد دم و تفر رتکدنبا ۷
 یصوصخب هقالع ونک وا رد رمآ نم
 (كرک) .درک دیاوت تبایطب تبس
 هدیرف] یرتک د یا رب طقف هک دومل سح
 هاگشن ادرد لصا نیایور + تسا +

 و تخادرپ نف نیا لیصحتب این رفیا
 شزرو هچ وتماتلففهک دوب اجنامهد2

 ر دید

 زا ءاگشاد نیا دد ( ۳
 ودش لیصحتل اغراف یشزدد : ِ
 واهظا یرتک» لکشمسرد  ثتس
 تشلگن هاتوک یتدم ۱ دوم تا

 دراذگ رانک رب ار زرد

 - رثههدود
 یوجتسج یا رب

 ابئدم .دمآ كدویوب
 یتق

 هدنب وک نا وئعب < یتیسوی دارو رد زین

 دنچو دوب یاءهز

 كيتاما ردهرود ءرخالاب ودش مادعتس ِ ۱
 ردو تخوم]یدایز تاقشم اب اد
 «اینیجربو » روهشم هن اخاشاش

 یکیدرک بسک یدامشیب تاراغتفا
 دروم رث ات نیا یاه همانشیامن زا
 نیلک كام) فورعم نادرک راک هچون
 (كرک) (كام) و تف رک دارق (كبت
 درو[ «یودورب» هبار

 یا تیلامعق ثلدوا
 زا دوویلاه رد ( كب یروگبرگ)
 رد . دش ژاق] ۱٩۹۳ لاس لیاوا
 < راغتفا یاهرورو ملیف لاس نیا

 یورب ول ك . رآ » ینایک لوصحم
 رد ( كرک )و دمآ اهامنیس هدرپ
 هات نانکیژاب نی رتدنمرته فیدر

 دیس رز اهماقم نیرف الاب لاس دنچ نخ رو رد ۵ ءاهشیب ر ِ 5 1 7 ۵
 ورک هتخانش دوویلاه "۲

 اغ] < یتنطلسیاهدیلک >
 (ترک) یاه تیقفوم نیر

 4 سک وف > یلاسک

 هب رت

 بلق < و راجن امیک یاهف رپ و ملیف رد
 تخادنا شیطب .اد(رن دراک ادا)
 نایحاص < ریشا دوهنتیبک » ملیفاب

 تخاسدنمت ورتاورن را و یویدوتسا
 ملیف رددوخ بلاج یژاب ٌهطحاوب و
 لادم « هباشت و دواد ترضحد»
 درو[ تسدب یلیوتف یالط

 رهش دد ( یروکیرک ) ةهناخ
 سونایت وا لحاوسكیدزن «انداساب>
 ناطاهدزابیا راد و هدشمقا و بیک

 هجوج ون و ج جی و
 هو جی جو جو جوجه و ننسعکک وا گعیورهشم ره

ٍِ 

 «كيد ییوم» ملیف زا ی یاهتحص رد

 بلاق (تفرک) , دشابیم هلاک !دچ
 -هجغاد ردا رشب وخ تغارف تأق وا
 یراکلک و ینایفاب هب شلرتم یاه
 لام هدزاب یطزاسب و .دزادرریبع
 شلوا ربمه اب دوخ یلومانر
 قالطی و زا هتشقک لأس (نیناکات رک)
 شرع نیم و دناقتابنونک !؛تفرک
 شدن زره هس و (یناساپاکین دو)
 یگدنز (یراک -نفیتسا.نانان وج)
 دنا رثگیم ادیهفرم

 لیبموت |( ك رگ ) حب رفت ني رتهب
 دیاب تصرف هاگ ره هتسا یراوس
 هکش یوخ < تالبداک د لیبموتا اب
 «فلک » نادبمب تساهدب رخ یک زاتب
 ارخا دن زیم «!كتشبو و دوریم
 (ندوبیهیرد وا)افتاب اد (كرک)
 رو بد ددیبش» فو رعم ملیف رد
 زین زیلاب ردودردبد یامه یامنیس
 ید زا ار« نارادهدد زبو ملیف

 ملبفود. دیددیهاوخ ابنیس نایهرد
 رد یدرم > «(یدوگب زک) دیدج
 یوم و «یرتسکاخ لئالف سایل
 یناپک لوصحم یل وا درادمان < كبد
 یوبدوتسالوصحم یمود و سک وف
 یون لاتحا . هشابیم رنداو

 دوخ یلاعیژاب اب (ك رک ) هک د و ریم
 ةخاب ققوم« تیدیبوم» ملیق رد
 دوش, یزپاوچ



 هیون

 رهش لاویتسف
 نه : دیدرک رازگ رب نم

 یلاکب رهااص وصحخم ینامل۲

 دن درک سک یناناش یاه تنقفوم
 نج دوب < یلک نج» هلجف ] زا هک
 هک ار «صق رب توعدو ملیف یلک
 دوب هدرک ینادرک راک وهیپهت اصخش
 ملیف نیا ۳ شیانث ّضرعیب

 و دش هیهت لبق لاس راپچ بیرق
 جیههک تسا تنسق هح رب لیتشم
 ار تمسق هس نیا یئاتساد هل وگ

 یتابسک هرغالاب . دنکیمت لصتم مهب
 ملیف دم رضاح ریام* نی ودلک ورم
 لقتسم روطب ار« صقرب توعدو
 تیقف ومنیل وا اقافتا ودهدشیامش

 نیل رب لا وبتف رد هک دوب نیا نآ
 . تف رگ را رقهجوت دروم

 یگ دن ز توهش

 نامن و > یاهقشع و یکدنژ

 > طسوت ملیف یدنح ِ

 درب یود

 شیامث ض رعمی ای د طاقت هدش هدراذ ۳۹ 9
 < كوک ناو» لرسالک ودك رک تسا

 شاقن < نک وک »لرد نیل وک ینوتناو
 یاهدع . دنکیم یزاباد یوتارف

 یراه فورمم یاه تیصخش ز

 «كرت وازواوت > هلمحشم
 ملیف نیا ردزی هقلخلاصقات شاقن
 نذج رد كثش نودب , دوشیم هدید

 شرسملیف نیاراکسا زیاوج شخپ
 دنام دهاوخت هالک یب

 نرسک وذ یناپمک ریدم

 دوریم یوروشب متسيل
 (ساروکسا سو رییسا) رتسم

 سک وف یناپمک لصالا یئاتوی ریدم
 للاوا رد هک درک مالعا متسیب نرق

 ی و روشبوصب یراجلاس ریمأت

 دنکیمیزابا ریوسل ارف هللخلا سقان شاقن «دل رت ول زولوت» لرهک یصخش
 تسا وگتفگ لوفتم (سالگ ود كل رک ) كلوگ نا وال
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 ..دنکب راکج تسنادومن یلاحشو۶ طرف زا «یلک نج»

 دوخ ین ابمک تال وهم زا ملیف نیدنچ
 هرک اذمیو روشیتل ود تاماقماب دوخ
 .درو آ لیمب

 اریخا هک یتسایس رییفت زاسپ
 یاهل وا «تساهدم[دیدب یوروشرد
 دورو تیدودهمژاروشک نیا دوما

 نیهب و هدرک مک یجداخ یاهملیف
 تسا را ودیماسا روکسا رتم تپج
 دقعشم دناوتب یتعفنم ریداد دا رق هک

 , دی امن

 دقمنم یدادزارق نینچ هجنانچ
 تسدب یعیسوزازاب كشنودب دوش
 راس و داتفا دهاوخ دوویلاه

 نرق سک وف ینایمک هب زین اهینابک
 .تسج دنه اوخ یسأت متسیب

 !هیس وررد حلصو كانج
 نابس یو روشژا تویحصهک الاح

 .دیا | وغب مه ارربخ نیا دنآ

 رخ)هدننک هیهت (دوتلکیام)
 الک وا)ملیف ود نونک اتهک (!لوب
 ۸۰ رد ایئد رود ترفاسم) و (امه

 تساهدیدهیهت دوویلاه ردار (زور
 كي رد هدرب یم رباپ وراردنونکا و

 ناداکن ربخ هب یتاعوبطم هبحاصم
 تل ودتک رشاب هک دادعالطا دیارج

 ۴ هحلص-

 و تخاسدهاوخ ملیف جنب یوروش
 (علص  كنج) كشنو دب اهملیف زا یکی
 , دوب دهاوخ

 یناپیک هکدی راد عالطا دیال
 هیبنآ ریخآ یملیف نینچ زین تن وماراپ
 درک مالعادوت لکیامیل و تساهد رک

 لباقت وماراب یناپمک لوصحم هک
 تا ودكمکب یو هک یاهخسا و تسین
 هه زا درک .دهاوخ هیهت یوروش
 تشاد دهاوخ یرت رب نآ رب تپچ

 لد یسور ناکشبپ رنالوا اریز
 هثهاوخ یزاب اریسور یاهژانسرب
 افآ رخ یرتشب غلبم اینان .درک
 ۰ دشدهاوخ

 !نوئلبان كنج یاه هنحما) ان
 هاو هیون یلصا یالعم رد هیسور
 ۷ !هقب رطب ملیفاعبار .دیدرک
 رخ هتشادرب (۲010-۸0)
 اسادنآ یویراتس اسداس .دش
 رب هدنجیو (دوورش تربار)

 هدش ۳ ون هد بیوصت یا رب نونکا و هتش
 هداتسرف وکسم هب یوروش

 . تسا
 11 حصر هیتبز



 تسود هک هاوخ دو ۳ نگر ته و فسا یند < ماها
 دشوب یلاع یاپ

 یلد دورب للج

 لفط

 جایتح
 تسا ۴3 رج
 یدیدش هقالع هک < تساب دما یرک و <ماهارگ > هداوناغ

 تسمه نیازاردام تبحم هب

 درب

 دن راو
 د راد (لبد

 ثكي وا یارب لب ردب نشو

 یلابثت ماع دد و دوشبم نآراوب هشيمه لب ؛ درخیم یبوچ بر
 تاقباسم هدنرب اد دوخ تر

 دیامنیم ادیب هعسوت یردقب نا نیا . دنکیم سح یناود با
 ساکمن | كي داجب|تعاب هرغدلاب ی
 هکد وشیم ماهلآلپ هب و دوشیمیحرر
 هدن رب یبسا هچ هدنی ] تاقپ اسرو
 دادریخ اد نياژا تسا یدادانر رک ون هک < تساب > . دش دهاوخ
 یدنب طرشءهدز سدح یاهبسا یور داد دوخ هک یمک لوب اب و دوشم
 هکنیا ات درذگیم یتدم . دنکیب
 رادقس هدش هدرب یاهلوپ مج
 دزاد لایخ لی « دسر یم یدایز
 لوب ینز هک شردامب اد لوب نيا
 .دنک هیدهتسا تحرب

 شعو ددارب نیض نیارد
 نالتاب و دوشیم رادربخ نایرجزا
 تاقباسم ردهشیمه لپ و «تساب»
 لپ . دن وُشی# هدن رب یناود بسا
 هک نکیم روج ار تامدقم یدرط
 , دسرب شزدامب هریلدازه» غلبم
 یگنعق یاهسابل لوپ نیا اب رتعف
 ار راظنا ندج سلجم رد و د رغم
 مقوم دد یلد دنکیم بلج دومب

 نوت یلقط
 2 ۱۳۶: 5۴ ۱ ایایلحفت

 ] دنرب البق 4 یرس زیحنا رثات ناتساد ح تر ح 22. هد و 3
 سدح ار یناود بسا دل رزب زیا وج

۲۳۲۱۶ ۷ 

 نا

 * هک ر و دزیم

 ر تاقپاحم ناگد رب ینوج بسا رب راوس

 شلد ناهکان شناتسود اب وکتفک
 دوریمهناغب و دن زیءدوش لپ یارب
 لپ هکدنکیم هدهاشم اجن ]رد و
 نابز رب اد «راب الام» مان ابترم و هدش دوخ یبوچ بسا رب زاوس
 زا هلخ تلاح رد لب . دروآیم
 هس , دوشیم ضیرم و دوریم لاح
 دربیم ار یاءریل دازه ۸۰ كدزب هزیاج «راب الام»و بسا دمب رود
 حورتیقف وم نیا اب هک س وفا یل و
 حراخ ساسح لفط نیا ندب زا
 شیاپمدآ هک دو ریمیلاجب و دوشیم
 ءاج و لوپ یادف اد دوخ یاههچب

 فو رممژا یکی هک < ساسحلقط» ملیف زا یاهصالخ دوب نیا
 رسیخا لاس هنچ یاهملیف نیر
 لفطو هکبعقوم . تسا ناتسلگنا

 تسا مورحم روام تم زا هتیمه لثم «لا*

 دنکیمینیب شیپ !
 رنآ نبدقنم دشهتخاهب <« یاسح
 یئاشیس راث] نی رتلماک زا یکی
 -«دهعهک < زلیمناج> زاد دنتتاد
 ی ریظنیب قیوشتدوب نآ هیهت داد
 تیل وتسمب < رلیمناچ و .دن درو ] لمعب
 یویدوتسا رد ار ملیف نیا دوخ

 | راضتفا نمضرد و تخاس < زیت یس و
 یو تیبوبحم و ترهش هکنیا اب درک یزاب ارمدختسم <« تساب و لد
 یل و تسا دابز یلیخ ناتسلکتا رو
 ار نی ریاسهکشیا یا رب

 ۱ ۰ دشاب
 هدرک قبوشت

 یاهفیدرزد ار دوخ مس
 یک رزب هلیس و نیدب و تشون رت نیئأب
 , درکت بأت اردوخ حود

 یرلا وار <« ماها رک رتسه » لد
 و دو ریم رامش یسیلکنا نذ كي لماک ه ون هک د نکیم یزاپ نوسب وه
 نادنمرنه نایهدد یناوارقترهش
 بقا یرسلاو . داد رابد نآ

 گی لرملیف نیادد ی اس هج ید
 هک ار لطءاج و تسودلوب نز
 رد ار دوخ دتزرف
 دناهداد واب « دنکیم

 لفط هک «لب» شقن

 دف قوپ هاد

 تسایاسح یا
 یزاب «سیویددرا وهناجو طحوت
 شومارف ملیف هکیناک . هوشیم
 .هدید نآ رهت رد ور میت >» یندشت

 یاشات و ملاع یرابب
 رکید وابکی سیوید دراوه ناج دن|هتفک نیرف ] دنعرته كدوک
 یژاب ملیف نیا رد اریساسح شقن
 هچات هک دهدیم ناش و دنکیم

 تسا
 ونسم ناکشیب رثه دیاب هک قعلاو
 قشمرس وا زا ءداتفا اج حالطصاب
 < ساسحلقط » یلصا نآتساد دن ریکب
 تسا هد هتشون < ست دول.د.د» یسیلگنا رادمان هدنسیون طسوت
 تچوک هصقكي لصا رد ناتسادنیا
 وا نت ود طسوتب هک تسا هدوب
 ء تسا هدمآ رد لماک یوب واتس هی تروصب هدبزناسی ون ویرانس
 دل وتم» رب ۸ لاس رد « سا دوا>
 دوردب یکلاس (و نس ردو دش
 یعاتجا قیص راکعاخ تک تایح
 هک ت سا < یل تاچ یدیل قساق > ید
 لبق لاس ودینمم ۸ لاس رد
 یردقب و تفاب راشتن اشک رمزآ
 هخرویجم تلود هک درک ادصورس
 لاسرد و دنک یر وآ ممجار نآ خس
 شک رمزا سپلأاسود یتعب ۲
 هباد نآ زا هدشروتاس هخسن تب
 لیوحت ناتسلکن | راک هطفاحم همماج
 ورک یهاوخ مدهاشمسک ریانیسدد یدوزباز < ساحلفط و ملیف . دهد

 تصا نواب و دادمتسااب هژادنا

 قد رب نه زا دیاب هاد های ار یلفط ناج هک بسا يا

 - ۵4ص
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 رزب زیا وج ناگ دن رب

 هسنا رف ( را وتکنو)
 ناب وسنا رف 9.در

 تاکتشیب ره

 یجراخ

 وسرماکیررما رد هک روطن امه
 و نتیرتپب ,هن"هلاس ره هک تسا

 و لاس ناکشپ نی رت دنم رنه

 هزیاج هریف و نادرک راک نینچمه
 مه هسنارفرد « دنهدیم «راکساو

 یوسنارف نادنمرنه قیوشت یارب
 یمسارملاسزا هامنیارد یجراخ و

 یاهدع هکنیا یاجب ودوشیم را زک رب

 ار ناک دن رب نیدقنم و ناروادزا

 دوشیراسفتسا مد رمزا ۰ دننک نیهعت

 لاس رد یناک هچ اهن[ هدیقعس هک

 رد ,دناهدوب رتب وبحمو رتپم هتشذک

 یتئیهطسوت مودنارفد نیااکیرما

 دی امنیم شخب ار راکسا زیاوج هک

 ود هسنارف رد یلو دریگیم ماجتا

 <دن وم هنیس و و < هست ا رف ملیف و هلجم

 , دنن زیمراکنیا تسد

 زواجتم لاسما مردنارفر رد

 دن اهدرک تک رش رفن دا زه ۱۲ ۵ ز»

 اددوخیارآ هناک ادج مادک ره هک
 هلجم و «دنوم هنیس» هلجم یارب

 . دناهداتسرف < هنارف ملیف و

 < دنوم هنیس و هلجم ناک دن رب
 زا دن رابع

 - یوسنارف ملیف نیرتپب
 كرزب یاهرووتام

 - یومن | رفدرم هشیپ رذه نی رتپب

 نباک ناژ
 -یوسن  رف نژ هشیپ رته نی رتهب

 نیرنوب رفن ۸ نیا
 و یوسنا رذ

 دنتسه

 ناک روم لثیم

 ودنارب نول رام

 -یجراخنز هشیپ رثه نیرتچب

 انیسام اتیاوج
 < هسنا رف ملیف » هلجمناک دن رب و

 ژا دندوب ترابع

 - یونارف ملیف نیرتپب
 كرزب یاهروونام

 -یودن | رفد رم هشیپ رته نی رتهب
 پیلیف دارژ

 -یوسنا رف نژ هشیپ رنه نی رتهب
 لو راک نیت دام

 هداج - یجراخ ملیف نیرتهب

 -یج راخدرم هشپپ رثه نی رتپب
 اکیسدویروتب و

 -یجراخنز هشیپ رثه نیرتهب

 ادیچب رب ول ولانیج
 دوشیم هظحالم هکیروطب

 دروم ردطقف هلجم ودنی | نأ؟ دنن | وخ

 اب یجداخ و؛یوسنارف ملیف ود
 -رنه و دن راد رظن ناف: رگیدکی

 .دنتسین یکی اهن 7 بوبحم ناکشیپ
 ران ۲زا هک < كرزب یاهو ونام» ملیف

 یوسنارف رکتبم و ردقیل اهناد رک راک
 هثیمه لثم « دشابیم < رلک هنرو
 تسد و رکب یاهژوس یاراد

 (۲5 هحفص رد هیقب)

 * رلکهل ر » زا * كرزا یاه روونام » ملیف زا هنحص كي

 بیلوف را رژ

 لوراک نیت رام



 : دی وگیم «لوبا مات» ... و
 هدعهار دوخب ندزرد تمحر

 ۱:یهدیم 196 و تا و ی 1 دناهتشادرب شیوخ یباداشدین اوج نادود راک دی 7 ی 3 ار سکعنیا < ریرک نیج»و < كرمودتیف» علسارنیجد لر هنشهس یاهز ور یانثتساب حبص ! ریحب 1 ۳ ۱ فر ۱ ریخب تدایهک یئاجک یناوج اس وه ْ ۲ ... هک دیتشاد ربخدب ال
 | یاهملیفهریش زریلایامنیس ه

 ادشکی م اد یرارکت ۱

 یناتسبات لای و ریاملیس ,.. ۶
 ۱ درادن

 یامنیس یناتسب ات نااس ۰

 ؛ دوشیم قادوا دراد امه
 ات دیعزا جاتیامنیس ... *

 شبامت هبت رم نی وا ملیف ود طقف نونک
 . تسا هداد |

 ه«ژدد ناوم» یامنیس ... +
 ؛تسا ریظف مک د وویل اه رددنک یم هیهت ! تسا لیطعت تا ریست < وباماینیجریوو هک « ین وراکام> تلمب خرسلکی انیس ... « هاووسخ دین 2 دوشیم | ۱ هقیلسشوخ ریشآ حاتتفا < ذور کارو و ملیف اب

 ؟دننکیمهچ یناریاناگشیپ رنه ۰ 
 ۱ تییقاب ش < مادعاب زور هدقه > یمیطم كام رصان
 + تشاذگ راتک و «دیسوب> ژا رف رسدیها: ۱ هی ولرم نیر ۳ ؛ هتفرسی را شا < یلقبع» سر یتسم دیجم «یولاتشوک و ماذنارادیدزا هک «یسیرت سنیحا» هداج# 73 ۱ دهدیم «هسوب> ش < ردام هب .....- 9 الهش دیدج ككيسب «یسناش دی» ۱ دوریم رو «هزیئم» اب و هدش < نژیب > 0 شال ؛دش < نی ریشوالماک شا یکدنز» (ناهجءام) ایفور

 -۲۷ هحفصی



 تصسذود رد یدژآ رت

 زی رگ : لوا تیس3

۱ 
 شحورو مسج هک ار ینادن زراعف هلاورب |

 مک یک دنا درا د  ِ

 ی ۲ ۶ یساش و قارب لییوموتا و

 اعارو تووس ام تحار . هیاجرد هتیاسم سس هاتوک و
 شومارف هدش هک مه هات وک یتدم

 رهش كيدزن 4+ یناتهوکد

 بابش نوچمه این رفیلاک زلب ورد

 از هداج اوت

 یللجم و ابیژلیب وموت|.دیامیپیمو

 دداد مه یفازک تمیق . تساد

 همه اب هاگتسد نیا هلاح و

 لثم دوخ
 یدوآماسرس تعرساب یاهناسااو

 . دوریم شیپ و دردیم اد انفو

 نیانیرفاسم اهنت ناوج درمرد >

 تشپ هک یکی نآ .دنتسه لیبموتاچ

 و كئت ار اپمشچ  هتش لرو

 هکنیالثمو هدرک زایهمیت اد ناهد
 ةدارب . دان زا

 دوخ نیا ... دوش شومارف و دنک

 ۱ تسا تع..دق

۰.۰ 

 هداج مخ زا ناهک ات

 ءزوز.دیهجنو رب یرگید لیبموتا

 و بیهم نیلط «زمرت شارخ شوک

 و لیبءونآ ود دروخ رب هدننک رک
 یدایک رم توکس ... توکس دمب

 یشا رخلد یاه هنسصنینچ رب هشيمه هک

 دم هظحل كب . درتسک یم هدرپ

 قوب هزوز اب توکس نیا هدرپ

 هک یسنالویمآ و سیلپ یاهلیبموتا

 یوسب < زلبور» رپش ناتسرامیب زا

 .دشهدید تفاتشیم هعقاو لحم

 یکناوجمود لیبموتا هدتنار

 بیصآ هکن] یبناریحوهدز تشحو ور و. ینیب یم هک یتیشام نیاو

 .۰۰ < ۱ هرم ندروخ بآ لثمو القت یکدنا اب دشاب هدید ین ادنچ

 هل لیبموتا هشال نایم زا اددوخ . یکاح هک یمسیت . دنکتم ست دم

 رد وا . دیشک ندرسی شاهدش رد . تسا تیاضد و یزوریپ زا

 هکیماکنه و دوب اهنت شلیبموتا دنکیم سح مهیم یضوب لاعتیاد

 نابادخ تردق >

 اد دوخ تیعقومو

 شیادص دمب هظحل كي انا تساو

 :دوشیمدنلب روت وم شرغ نایمردو

 دومن توهبما رامه هک درک یزاپ تراهم اب نانچ« تشهبقرش » ملیف رد

 دراو یعرفءداج ك ز

 دوب هدادخ زر فداصت هری ا

 لوا لب

 شیوخ لیبموتآ زا 9 رس

 دیدش یلیخ ود / 1
 ناوارف شالت اب
 هکیاهداب نه [ نایمز

 و ناثخرد لیبم

 دشیم هدیمات « سدس رم و یا

 هم ودلیبم و .دن دیشک
 هیلا را

 ًامیقت دو ریب
 ِ ثد ريب

 فداصت و ها وک لب

 تعرد ارت هک

 دوب هدرک میئودب طسو زا

 لغادب ار تحورجم هکیعتو

 مزاع و دلدرسک لقتنم ساالوب

 هدن زاهن ]یودره دندش ناتس رامیت

 دندیسر دصقم هک مهدعب . دندوب

 ودن ] زا یکی دنتشاد ناج ودرهزاب

 نیسیناکم «چیرتبو فلدورو مانب

 تسود هکیاهلاس تشه و تب

 یرگید و دنام هدنز دوب هدننار

 < نید زیج» « لیبعوتا هدننار

 نیرتناشخرد؛ هلاس راپچ و تسیب

 تاعب اکیرما یامثیس دیدج هراتس

 یزب رت وخ و زاب ود ره دب دش یگتسکش
 . دربسناج یلخاد

.۰ 

 تلایارد یرهشیودل وت لحم

 یک دوک نار وددوب کی رمایان ایدنی |
 ورس یبد مادآیلیخ یو غولب و

 دوجو رد سکچیه . تشذگ ادص

 ینکاس و شقنهزید كناوج نیا

 درکیم هاگن یمشچریز هشیه هک
 شتالیصحتدیدمن یهجوت لباق هتک
 دعب و درک مامت شهاگداز رد ار

 یوسب یرگید یاهلاوج همه لثم
 4-ب . داهن مدق تیلاعف و یکدنز

 یاهراکب یتدس و دمآ كروپویت

 رد شفده دیزرو لافتشا فلتغم

 اما . دوب «نان» طقف تدم نیا

 د رگتیم ریس ادوا مسچ اهنت نان نیا

 همفدکی . دوب هنسرک نانچمهوا و
 یکی ریدماب هک دش تعاب یفداصت

 انشآ كرویوبن یاه هناخاشامت زا

 یویاپ نآ زا دعب هلصافالب و دوش

 رد یتدم . دش زاب شیامن ملاعب
 ثكروب وین یودورب یاههناخاشامت

 كچرک و فلتخم یاهشقن رادهدهع

 . دوب

 دساف و ماتب یشیامنرد رابکی
 یبلاج سیپ نادنچ هک « قالخالا

 نیا و دنداد یوب یمهم لد دوبت

 شیوخ فرکش دادعتسا اب ناوج
 داجبا يترارح نانچ نایچاشامترد

 - ۸4و.
 .نززف

 ردساف و سی مان یدو زب هکد رک

 ماب اب هارسمه < قالخالا

 نایم رد . داتفا اهنابز رب نید

 (نازاکابلا» دو ویلاهنات اد رک راک
 ودنارب نوچیمانب دنهرثهدوخ هک

 دوب هدرک یفرعم ابثیس ملامب ار
 و هادعتسا ٌهجوتم همه زا رتدوز

 دیدرگ لاسهزات ناوج نیا یئاناوت

 راکب تحددرمنیا هات وک یا هلصاف,

 روسپشم ناتساد زا ملیف كي هیهت

 «تشببقرش» مانب كب نیاتشا ناج
 4-+ اد ملیقنیا لوا شقن و دش

 طقن هک یمانمک ناوج نید زبیج

 اب رتاثت هب نادنمقالع زا یاهدع

 تیقفوم ۱ درپس هدندوب انشآ شمان

 اب نیدزمیچ هک یتربشو ملیف نیا

 دود بسک شیوخ یلاناوت و رنه
 .دوب هقباسیب

 4 * یلجناربپ » وا قشع ییلوا
 انا يمايانپ هک



 دوب میظع ن ۹
 یاهدزمان نایم ۱

 ۱۹۵۵ لاسداکسا هری
 هکنیاهلاس ۲ (نار

 رهاظ ملیف كيدد طع
 هلصافالب دید رگیم هد

 یاپمان ۴

 دوب یو راظتن ارد شباهیتفرش
 وح و

 تره
 گر یدد ادوا تنکمو ات

 رب و
 تفرا

 و تداسا یناوج « شه ,

 و هوکشرپ یگدنز تي )ازبچ همه
 زمیچ اما دادیم یها وک ریظن ۳

 یدازآو تشاد هدفب ۲ذا نید

 یهاومنیا ٌةهمهزا شیب ار شیوخ

 درمشیم یمارگ

 ایندب هک والثم یااوج یارب
 زایرایسب یاوس یرکید هچب ردزا
 درکیم هاگن دوسخ نسمه ناناوج
 نایادخ هک دنک لوبق ات دوب لکشم
 طقف اد وا امشیس رهش ناگدنب و
 مرگ نینچ شدادمتسا و رنهرطاغب
 هک دریذپب دوب لکشم :دنزاونیم
 طقف ینیریش درک ناسکم همهنیا
 ودنته وا دوجو مش «ناوربد

 .دن رادن یهجوت شت و ر و ترهشهب
 یکشیمه فوخاب ءارمه قیاتحنیا
 تشادشیوخ ةدنی ] زایو هک یدباو
 و الماکدناوتب هکدوب نیاذا عنام
 ماک رد ار یتعبشوسخ" ءزم یماعتب
 ءرخالاب اما... دیامن ساسحا شیوخ
 راچان ناناتسین نیازج یکدن)
 . دهدب بیرف اد دوخ هاک هاک تعا
 مولممتسرد « ًاعنص اب امقا و الاح
 هتفه هسود نید زمیج یلو تسین
 هاکانب شیوخ شا رضله كرم زا لبت
 تشادرب ش وخ یکشیمه راتف رزا تسد
  یداشواءرپچ رد راب نیل وایار؛د
 رکید الاح . دشیم هدهاشم ترس
 ناهم رد ار دوخ اپناوج همه لثم
 نالخ رب . دوب هدرکاهر یکهلد

 .دیشویماپپ زو بترم سایل هتس
 بهو سلاجمهب ابیز یاهرتغد اب
 دیارج نی ربخمزا ۰ تفریم اهینیش
 زا هک دادیم هزاجا و تخیرک ی
 دنز

 مه رستشپ ار اه راکنپ ِدح تب ا هم
 هکنبالثم. دادیم ماجنا نر
 نیااما دروایمرد اد یکدنذ یاد

 واتماقب شی رس نمدا زه اب

 . تشاد ار وا راظتنا هک یتشو رس نامه تسرد ۰ د ریمیم « میظع » ملیف نایاب هد
 دیپسچ یعث

 امنیس رهش هتشذگ اهئیا زا
 رابب لماک یشوخ اقلطم وا یارب
 هدرو فکی هکیمدآ یارب دروایل
 دورب و رفزیچ همه هنکرد دهاوخب
 دهاوخت رب ردینیریش امطق یگدلز
 رظن نیا زا نید زمیج . تشاد
 ًةمهلثم ارچ هک تسا تمالم دروم

۰۰ 

 ی

 و دقت شوخ یاه«تسیتد> نیا
 تفج یاه هتوشعم دو ویلاه یالاب

 مضو نآب ارچ " تفرکیمت قاطو
 یلجت 7 رپ هب لدزیمآ نونج ویطارقآ
 جاودزادقعب یو هکنیازادمبات تسب
 تسکشاب روطت ]دمآ و دیرکیددرم
 ارچ و دوش وربود خلتو كاندرد
 مد7 و هرغسم حالطصانیاذا دیابت

 هنه رب
 شخب بشر» هک ت سا « هنهرباپ ستنک و ملیفژا هتحص كي نیا

 هیات سک ی تیقفوم تسناوت راکسا زیاوج
 اکن همان دور كب شقن یافیارطاخب

 «نیارب وادن ومدا» ینعی ۰

 دورفا دوخ تاراضتفا رب یراغتفاو دوبر ارراسا مود هجرد هزیاج را
 ار ملیف لوا یاهلر «رتدراک اوا» و «تداگو ب یرفه»

 ناکشیب رنهزا یضعب و هدش هیپت ایوراو این اسارد ملیق دوخو دن راد
 زا هک < یستارب وناسور و هلمجنم . دنتسه یئاپ ورا نآمود هچرد
 یاسنیسردلاسما اد ملیف نیا . تسا یئایلاتیا ناگشییرثه نیرتفورعم
 دهدیمشیاسن اد ستسیت ر]دتیان وب ینابک تالوصحم هک «ژورناوم»
 .دید میهاوخ

 ,دشاب هتشاد دوج و مه ( یمئاو
 نتخانشب یاهقالع هچ وا الوص
 یدارص؛ هچ و تشاد دوخ دوج و
 « دنهخ ار وا نارکید هک تشاد

 دن دیمهفن مریک
 نیا « زی رگ نیا

 تشاد ی هچ كان ر زی رگ
 وتسازپ رکب رداقالوصا نان ۱1م

 تعرس هلمکب زی رکنيا ایآ
 ای] ؛ تشاد دهاوخ ناتما اضف و
 تعرساب هک یلیبموتا لر تشیرد
 یورتعاسرد تم ولیک تسیب ودصکی
 یک دن ز هظحل كي نا وتیمد رب یمهداج
 صاحا ادیداز] وتشاذکب قع اد
 بی رف اهنیا همهدیاش ابو .درفزک
 نیا ال دویت شیپ یزیواتسد و
 دوخیارب هک دیشوکیم یو رخاوا
 تساوخیم دشارتب وزر] و فده
 یوبدوتساو دنک ممج ار شیاهلوپ
 ملیف اصخشد دهد لیکشت یلقتسم
 زومرهیلک زا تساوخیم . دنک هیهت
 نیادد و دروایب ودرسملیف كي هیهت
 دادیمناشن دوخ زا دید هقالع رمآ
 یگشیپرثه ناتسرنه كي تساوغبم
 تساوخیم دنک سیسأت دوویلاهرد
 «یکدنزو هناخ» و دنک حاودزآ
 اب هک سوضا اما : دهدب لیکشت
 ندزلوگی ردات اههچ, زاب نیا همه
 . دوبل شیوخ

 زیرک نیرخآ رد نیدزمیج
 دوب سانیلاس رپش راسهر شیوخ
 تاقباسردرخ رابیارب اجن ]رد هک
 زا. دمب و دنک تک رشینارلیبم تا
 درادرب تسددوخ حیرفت هناگی نیا
 واهکیتتو ات ۰ ملیف هیهن ناریدم
 ناغیاهملبف رد تکرش یارب ار
 هک ت درکیم شداچان .دنتشاد مزال
 یناد لیپموتا تاقبام زا تسد
 هک د وب هداد لوق زین وا و درادرب
 هد ... دشاب شرخآ هعفدراب نیا
 ۱ رخآ

 یدازآ : مودتمق
 یولج هثیش یور داب

 ناکسو نام ... دب وکیم لیبموتا
 شرف , دن وشیم هیت ومهبم مکم ک
 هستن نب رتتیشنلد نوچمه روتوم

 (۲سفص رد هیقب)



 راک فو حمص دوب هدرو[ تسدب

 (ناد) هب سکچیه و دوب لوفشم
 هکنيا ات درکیمت یلاثتفا ولوچوک
 داتسرفاکی رما بوئج هباروا شردب

 ودبامت زاغآ ار شب وخ تالیصحت ا۶
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 یلانیسیابتیل اعف (ناد) قیرطنیدب
 دومن عورش اردوخ یلابنیس ریفد
 یودورب ردشتالیصحت مامتا زاسپ
 مادضختسا هتفه رد یمک قوقح اب
 ةمانشی ان زا یشقت راب تل واو دیدرگ
 اد «نادزاب رداههچب و لاکی زوم
 سییابسصسو دندراذگ | و واهدهعب

 یاهرد «نارتخد یلیخو قو رعم
 . دشهدوشک شيورپ دوویلاه

 نافوط > (ناد)ملیفنیتضن
 تالوصمزا هک تشادمان < میظع
 یتیقفوم هتبلا و دوب ۱۹۰ لاح
 ؛درکت بسک ید یارب
 و( هبنشکینا ولهپ) یاهملیفیدو رب
 زا اد ( یتاهاماناب)و (یچداولا)
 دن دادشیامن ناهج یاه ابنیسرد یو
 یدابز ترهش هک دیشکن یلرط و

 : یدیک یاهبلیف نانکیزاب نییام
 لاس رد .دروآ تسدب لاکیزوم

«ِ 

 هکیروطتامه ود

 عوضومنیادزاد هدیقع

 کاپملیف و امثیس رد
 دووبلاپب یو۱۹ +لاس همءهام رد

 ینابک و تشک زاب

 سابل هکی ردام)

 رک ّدلا قوف ینایمک ودیدرک (ناد)
 دوددقتموآاب ینالوط دادزارق

 زا شیب ددنونک ات (یلیدناد)
 تساهدرک تک رش كرزب ملیف ۳

 ًةتسجرب یاهملیق اهنآ بلغا هک

 نیرتشزدا اب دنشابیم لاکیزوم
 طیلب كي و زادنت رابع ران ۲ نیا
 «ددتشپ یرتخد> <« كاهاموت |
 رتخد زا و و <یئول تنس رو رفد

 (ناد) هک «نک تیظاوم نمكچوک
 (رتسکاب نآ)نوچمه یناک راتس اب

 یزتیم) و (و ددنوج) و (دویهنوج)

 نیرتمب .تساهدوب یزابمه (دونیک
 ناد هکدرادمان (یسکات) وا ملیف

 زیاج دیدناک نآ رد یزاب یارب

 نونکات داب هس .تسا هدوب داکسا
 شربخا رسهه«تسا هدرک جاودزا
 ( دوناک وانکوک ) هک تسا یلدم
 «درادمات

 (ددونناج) ۱٩۵۲ لاس رد
 ملیف زا یلر ردقیلاه نادرک راک
 راذک او (ناد) هبار < راغتفاشزرا»
 هبت رم نیتسعن یارب (ناد)و دومن

 شیوخیزاب رس نامز تامولعم زا
 زا یکی (نید دی وید) .درک هدافتسا

 تسا هتفک وا ناتسود نی رت یمیمص

 یکی هک میتسهیددا رب ودنادونم»

 ناد دننام یکی و رثهیبنم لثم
 هتشذگ لاس<۱تسایک دزب دنمرنه

 ملیف رد (یلک نج) قاقناب (یلیدناد)
 لر «تسا یمیالم یاوه هثیمهد>

 زینلاسما وتقرک هدهعب یکدزب
 یناپیک دد (سیداش دیس) نافتاپ
 ارم )ملیف < ریام نیودلک ورتم»
 اد ( نک تاقالم ساک و سال رد
 .تسا هدیناسر نایاپ

 تسین شیامن زا رتهب یلغشچیه

 روپشم هصاق ر( دونیک یرتیم)

 نونک |هک ارد وویلاه مادناشوخ و

 ملیف رد < یت
 یبیمهر
 تحت دینک هظحالم لای و ریامنیس

 مداپچ رد «رپوک یزتیم > مات
 رهش رد ۱٩۹۳۱ لاس

 وا دوشک ناهجب مشج < رک اکیش»
 ینادرک راک شلفشهک تسایدرمرتخد

 زین شددامو دوب لاکی زوم یاهملیف

 یزین و رهام یاه هصاقرزا یکی
 ریم رامشب
 و سقد نتخومأب شردب دزت ار

 رهاتیس

 دوخ تیلوفط مایا

 تشه نس زا و تخادرب زاوآ

 زاغآ اد شیوخ تالیصحت یکلاس

 هک تشادن رتشیب لاسهدزاود . دومن

 یتح ) دوخ زیچهمه سقر لابتدب
 ۱ داد تسدژا ار (!شدوجو

 ارهمزال زومدو نوثف یرتیم
 صسوصخم ملعم (تبندا رب ادآ )طسوت

 هب ار وا شاهمعو تخومآ سقد
 درو[ « سلجت ] سل» دوهشم رتات

 میظعیت رهش< ات ربورو همانشیامن
 نیمه و دومن سک (یزتیم) یارب
 تاشیامن ردهک دید رک تهاب عوضوم

 هب سیسو دنکافیا یااهلد ترپا

 كنه[ > ادوشراپ هر« یودورب »
 ود «كرزب سلاو » و «یژورل

 «یددورب » رد وا فورعم سیپ
 تلاب (یزتیم) دعب لاسهس . دشابیم

 بوصب و تفرکارف لمکا دجیار
 شیامن .دومن تکرح «وکاکیش»

 هجوت دروم ناتچن آ « انایلوج»
 ( رتسیل نیددا ) هک دیدرک مقاو

 هب تغس ار سیپ نیا نادرگ راک

 ۱ دوب هتشادا و بجعت و ریحت

 شردام تیقفوم نبا زا دعب
 یناپک و دروآ دوویلاپب اروا

 نامسآ » ملیفزا یمهم شقت سکوف
 دومن راذگ اووا هدپمبار < نمیبآ

 دوب ۱٩۵ ۰لاس لوصحم ملیف نیا
 رتخد زا و ملیف ۱۵۱ لاس رد
 یوربیو < نک تبظاوم نفكچوک
 (یرتیم) ودم [ناهجیاه امنیسهدرب
 «ادرف هراتس نیرتدنمرنه» بقل
 هناتسود هریزج و .درک زارحا اد

 6 ماهدید

 ز هکدوب ثاقوا تمه دد

 ۳ یار ناوجس>
 اس, ار (یزتیم) ترهشددیدرک
 ریماوت رد (یرتیم) ۰ تام ۳
 ۳2 ی (نیب كج) اب هتشذگ لاس

 نولک ات ودوسن جاود را ید وحش 0

 ردق مدید ترودک اهن ]نیب بلغا
 ۱ تسا هتشذگ ریخب هناتخبشوخ هک

 کتیا هناورپ دننام و دیوکیم (یرتیم) هرم دد (تیج)
 یلابیزو توارطلک یه وب نایمرد

 ًامخا ۱ تساهتف رکاردوخ صاخ

 بلاجو لاکیزوم ملیفرد (یزتیم)
 اب < دتفایم قافتا یریچ ره >
 (دوناک وادلان ود) لاثما یناکشیب رثه
 (سناژ هد) و (یبذورک كنيب) و
 1 تسا هداد حرخب رایب یلامل رثه

 ناگ دن رپ >ملیف زین لبق یدنچیف رطزا
 شیامن یو را ار < اهروبتز و
 (لبوک جدوج) اب نآ رد هک دنداد
 هدوب یزاپمه ( نوین دیوید ) و
 : .تسا

 راهسب یمادنا یاداد(یرتیم)

 و تسا بیکرت شوخ و بسانتم
 دد اد لاسزا ءام هب شدوخ لوقب
 زا دب , دنارذگیم یلاذغ میر
 دایسب هقالع دوخ رهوش هب سفر
 هک تسنپا شیوردآ اهتنم و دداد
 "3 . .دوشیدن زرف بحاص



 .هتسس#

 ۱ سناش نیموم
 ]اب توح و ماچیم تربار) دره رالود

 را رزآآ دوحوب ار یئامنیس

 و دید رگ هیهت «یدعب هس»تروصب هک یملیث

 ناددارب یناپمک هکیماکنه
 ار یدعب هس ملیف نیلوا ات

 هقیرط نيا هدنیآ زا نوچ تغاب

 «تشعد هناخ» دوب كانمیب دیدج

 مودهج رد ناکشیپ رنه تک رشاب ار
 راک لیاا رد اقافتا . دون هپن
 لایقتسا اب هجاوم دیدج كينکتنبا

 شو را < تش> و هناخ > و دش یبیجع

 رت دا ونآردارب تهجنیدب درک یدایز
 ارون اد «هناخدورب هلمحو ملبن

 ةنوم مهنآ هک دومن هیپت

 یاهینایمک ریاس تقون رد .دوبن

 راصحتاقحتخادریاب زین دوویااه

 رسنراو یناپیکب یدمب هس هقیرط
 هک دندومن هیهت یدای زیاپملبث

 نآ رد مود هچرد ناگشیپ رثهامامت
 . دنتشاد تکارف

 رادل وی هدننک هیهن «زویه دراوهد

 . كرآ یناپمک بحاصو دوویلاه

 ادیب تیق

 ملیف رد هک یاهنحص نبرت حیهم
 میصت یناهکا روطب ویدار . ول
 للاوا رد هک تفرک یزیکناتریح
 یناپمک ماهسنایح اسدی دش تفلاعغماب
 نیل وا هیهتب تسد یو دش فداصم
 و دز دوخ یناپمک یدعب هس ملیف
 تک رش نآ ردا دیگ رزب ناگشیپ رنه
 ملیایزیمآكند یارب نینچمه داد
 یلکت»> هقبرط زا دابنلوا یا رب
 ,دومن هدانتسا < رلاک

 «کیدوطب «زویه دراوه و
 دن راد عالطا رب زع ناکدنناوخ

 <ویدار,و . ك. دآ> یا اینک رجب
 یاداد تخورف رخاوانیا رد هک
 امیباوه یاههناغراک و تلن نداعم
 یکینینچمه و تسا یددمتم یزاس

 - اوه تک رشهدمع نادادماهس زا
 دوريمرامشب < نکب رما ناب » یلابیپ
 هلقشم دایدرا هطسا وب تهجنیدب

 ووشیم هدید < سناشییمود»

 . درادملیف هیهت تصرف رتمک

 هقالع هطساوب زین یفرط زا
 رضاصلاحرد درادامنرسب هک یدایز
 هتخور-ف اد دوخ یناک هک
 .دن زیم ملیف هیهتب تسد یهاگهاک

 هک درادهدیقع < زویهدراوه>

 دها وخب هدننک هیهت كب هکیت روصرد
 دیاب دشاب سقن نودب ویلاع شلیف
 دشاب هتشادن یئابا ندرکح رخ زا

 هیهت یملیف هکبماگه یو تهجنیدب
 تسا رودقم هک یلاجت "۲1: دیامنیم
 راک زا شوهردو دنکیمجرغ دالد
 دهاوضی«بوخ ملیف نایدصنم و نانک
 رکذ اجنیا رد ناوئیم لاثم یارب
 حناف»یهیدات ملیف یارب هک درک
 و درک جرغ دالدنویلیم ٩ غلیم
 کی رمادوخ رد طقف ملبفنیا انآیتا
 اریز دوم .شبیصا یتلکنه دوس

 -۱۱احفص-
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 و ع افترا رد (لنراد ادنیل ) دز كم و ( سن
 یاه هنحص نیر جیهم زا یکی و هدر مرن هجنپ كرم : نیمد ذا یدیعر

 دشهدادشیامن نآ «یدعب ود» هحتسن كس

۳ 3 : 

 اهراذلوب شیپهشیمه لوپ > یلوقب
 < دوریم

 تیلوا هیهت «زویه دراوه>
 طمیارش اب اد یناپمک یدمب هس ملیف
 < رگنیرگ دن ومدآ و هدهعب یدایز
 تمأت زین ارنآ هجدوب و تکادک

 ًاروف زین < رگنیرگدن ومداو . دومل
 فورعم ناو ویرانس زا رفن ود
 یندیسو و «درالیمراکسدا» ینعی
 وب رانس میظنت رومأم اد < مهوب
 یویدانس كي رقن ود نیا . دومن
 «ستاش نمود مانب یا هئداحرب
 یدمب هس تاناکما نتف رک رظن رد اب
 دنسب دروم هکدندرو[ دوجوب
 . ده متاو «زویه دراوهد

 «زویه دراوهد روتسد قبط
 - ماچیم تربار مایف هدننک هیهت
 ار سنالاپ كج - لنت داد ادنیل
 رد ملیف لوا یاهلر یافیا یارب



 ۱ ۹ ۵ 2 لر السرس هلسس 1 بس

 ] تسیک تشاذگ سرب ارراختفا جات هک ین ز
 < دن ومهنبس و هلحم

 یارب هلاس ره ؛ دراد هدنناوغ رازهع

 اههد و تساهنارف یلامثیس هلحم نی رتف و رمم هک

 كي هنارف نژ نیرتابیز نیبم

 بقل بک بلطواد اهرازه نآیط هک دهدیم بیترت یئابیز هقبام

 لاسما

 قوف ناکشیبرنه یلو تقرک رظن
 هک یدمب هس ملیف كي رد تک رشزا

 .دوخ دوبن مولعم زونه نآ هحبتن

 دن دومتیم یراد

 نیت رطنیام یبیجع شکسشک
 دادرارق هک زویهد راوه و تفرک رد

 هب دیدهن ای تشاد اهن ]اب یلیوط

 درک دهاوخ تباکش هاک دادب هکتپآ

 تخادرسپ یرتدایز لوب ثنچمه

 تک رشب یضار اراهن ]دومت دهاوخ

 . دومن ملیف نیا رد
 هشيپ رنه < ماجیم ترباد و

 ردیلاکی رمآ درست وخ و رکیپ لوغ

 و تساروپشم یفاک هزادناب ناریا

 هراب رد یدایز تالأقم تالجمرد

 رد ابن آ دارکت اذل هدش جدد یو

 , دسرهم رظاب دیاز اجتیا

 ناک راتسزا «لن راد ادنیلد

 زینزونه هک تسا یئاپیز و روهشم
 و دراد خماش یماقم دوویلاه رد

 ریخا كنج زا لبقژا هکنیا دوجو اب

 دشیم رهاظ اپملیق رد یللملانیب

 نامزمه ناکشیپ رثهریاس سکعرب
 هدادن تسدزا ار دوخ ترهش دوخ

 یدزا . دشن جارخا دوویلاهزاو

 نیتااملک » هلمجثم یدایز یاهملیف

 شت 12۰ «نشد نوخ» « < زیزع

 هداد شیابت نارهت رد «اهایرد
 نارادتس ودنیب امیفاک هزادن اب وهدش

 لئداد ادنیل . تسا روهشم انس

 ثب ام هکیرتخد لد ملیف نیا رد

 هدهعب درکیم رارق درم ود قشه

 یلامن رذهیا رب یب وخ تصرف و دراد

 هتفکب اثب دوب هدمآ شیپ شیارب

 ملیف نادرک راک تام فلدورو

 هدافتسا یبوعب تصرف نیازآ یو

 ۱ تسا هدون

 فداصم «سناش نیمود» رد

 مانی یدسیدج دنمرثه هشيپرثه اپ

 ناریاردهک مبوشیم < سنالاپ كج»
 اکیرما واب ورا ردیل و تساسانشات

 (سنالابكج> دراد یبیجترهش

 «ص ویتسا جروج »روهشم ملیف اب

 تگ

 اد دوخ یاپیت

 ح
 تب هد لامک اب و هدر

 نارواد و تاضق خرب

 یمدازگ رب رد تاقباسم هک یصوصخم خاک رد زین مرا زک رب اجن ] رد تاقباسم هک خاک

 رد یو دش روپشم < نیش > مانب

 سس و دش راکسا دیدن اک لاس نآ

 تکر ش یلاع یاهبلیف یرسكي رد
 یدساخ هفایق و یقنم پیت . دوم

 دومن افیا یاهدمع لر شت رهش رد

 زین ناریا رد دوریم راظتتا و
 .درو] تسدب یدایز نارادتسود

 | لحمرد ملیفیجراخ یاهتسق
 هدشیداد ربملیف كب زکم نآ عوقو

 طسو-: زین ملیف نتم كيزوم و

 و «بویور» روهشم روتیزومک

 «فوکینیلاک اب ویربهررب نآ رتسک را
 ملیف شیامن تدمتسا هدش ارجا

 لوطب هقیقد ۸۲ همجرت نودب

 .دشکیم
 ملیف ناتساد

 | (ماچیم ترباد) تربماسار
 | مادگته كتيد رد روهشم روکوب

 اردوخ فیرح یئف هب رصاب هقباسم
 | نادج ویتحاد یارب سس و دشکیم
 زا . ددرگیم اکیرعا بوثج مزاع
  هقوشعم (لن داددتبل) ادالک یفرط

 راکتیانج ( سنالاپ كج ) یبک
 مزاهدوخ تاحن یارب هدوبیاهفرح
 یارب زیل یبک ودوشیم اکیرما بونج
 . ددرگیم راسهر ش لایئدب ماقعنا

 سارا ان یاسفا تب ازواک
 یاضاقت یو زا و هدوءن تاقالم

 ناب ایخ ددیز ودیبک .دیامنیم كمک
 شاابندب باتشاب و دنیب یم ادا رالک

 , دتفایم شیامن ماکشه اد ملیف هبقب

 عورشیدیامنیسرد یدوزب هک نآ
 دیددیهاوخدشدهاوخ

 یابیز تاعافترا ملیف نیا رد

 وكيزکم < سیدن 7 » ف و رعمهوک
 هک ی قرب كرجتملباکكي اصوصقم
 دراد عافتراتیف رازه ودنیمز اب
 رد .دوشیمهدادناشن یبلاج وحی

 یدروخ ودز كرعتم كتاطا نیا

 | رپ هطقن تقیقح رد هک درگیمرد

  هشدن رد ودوشیمبوسحمملیف ناجیه
 | هزراپارنایچاشامت نآ «یدمب هس»
 .دوب هنخادنا

 ناتبما و دشیم هدید یلاوارف شوجو بنج دوش
 هر یرکسبیدب ۶ ۹

 1 [رووخو دندیلولیم شیادآیاهقاطاو اهورهار رد خلمو
 ِ را 2

 نیدخ رگ رههک ابیزنز ههشیاسب زا هتبلایل وند کیمهدامآهقباسم

 وا تناوتیم ر یویام ۲ لنکی طقف « دنتشاد نتب یرتابیذ و هانوک

 دنکز ارحا ار «دن ومهثیس

 اتیئآ» * چ یاداد تساینذ اتین"[ . دمآ رد «نیرت رزرو هب و ۳ وم لعیه شوخوابیز ینز مانب لاسما هعرق
 9 ترا یادم

 ین روس زو , دیاب رم یماعو فراعزا شوههک یلکیهد حیلم دنعبل

 تا ر] رکتدرفتود نیرو .تسا هدش پاچ احتبا

 7 رزو زا دترابم شود نیا ۰ دوشیم هدید دنتشاد ارندشل وا

 یور تیقفوم زا سپ اهن آیودرههک «یرب وک نایلیل دو «ورشوب

 . دندادناشن اددوخ یرظن دنلب و حورواعقبرط نیدب د دتنز5 كي ریتواب هک دندوب یک نوا دوخ
 فرطزا هلصافالب هدش هدیمان «دن ومهنرسسیم» مانب هک ین ز

 هک وشیم توعد دو ویلاه اصوصخمو هسنارف یاهویدوتسا
 اهمایف رد هک دوشیم ی

 گووب «لترام نایت ب رک > هتشذک لاس «دن وم هنیس سیم و .دنک یزاب

 مه ملیقدنچ رد و درک مادختسا ار وا لانشن رتنب |لاص روین وب ینابمک

 تسناوتت دوب یرثهیب نذ هناذدحیف نوچ یلد داد تک رش اروا

 . دنکبسک یتیقف وم امشیسملاع رد

 زورب یدادعتسا دوخ زا دناوتب رگا <نیزت اتین ]> نونکا
 تیقلوم تسناوتدهاوغ كشنودب یو یزانطو یلابیزب هجوتاب « دهد

 > دوشامنیس ماه روهشمناک راتسزا یکی و دروآ تسدب یااه

 -۱۳۲ هحفص-



 ابیز یاههکلم هوب کلید زن لاسم)
 زا ار لاسما راعبتفا جان یسک هچ

 رهشدد هیا دز ۹۹ هلاسره« تسامسد هکی دولمپ
 یار اتهام ۳ کف :ِ وسر <جب كا دلو « رثیابب )لا وسزا )
 2 ۳ ی 1 موم کی سا

 ۱ منانچ و ناونع نیا دناوتب وار ۳ دوشیم دا زک رب ناهجنذ نیرتای
 و ۷ تربش دهاوخ شفارس باس. 7 بم رز مت

 تب
 رفل ۰ و دنیآ یم فلتخم كلایب ره زا اهنآ رفن 4۰ هکدننکیم تک و رفن ۸ ۰ مسارع نیارد الومعم
 اکیرمافلتخم تالابا ثب زا
 یاههعلم نسبا . دن وشیم با
 كلامم ای اهرهش دد ًاودب یب
 ابیز بلطواد اهدص تب زا ۳
 یارب و هدش باعتنا مادنا شوخو

 1 دن درگبم ررمزمب برالهپ عقب سی دخ |

 شوهردو دهدیمیا هیدهوا مناخو جیب كنال دادرهش هب یلابیز هکلم ره 4ک تسا مسر اجنیا رد
 تفایرد اد رسهش یراغتفا دیک
 هب تسا فظوم چیب كنالرادروش . درکیموا ژازین یا هیدهو دنکیم
 رکیپ هم نایور ابیز نیا كياكب
 تسد اهن 7 اب و دیوگب دمآشوخ
 شیب رهش نیا یرادرهش تاباختنا رد هشیمه تهج تیمپب و 4 -هدب
 ادوشیمهدید تیل اعف اج همهزا

 ایند ههوک راپچژا زین لاسما
 جیپ كد الرد دنتسه یلاهیز و فطا زا یتیآ مادک ره هک تماف شو و رکیپ هم ناک رتخد یدایز هدع
 یدودب تاقباس رد و دن دش عیج
 یلابیز یاه هکنام . دن درک تک رش
 هکیتف و . دندیدرک جیب كنال مزاع انییاوه كي هلیسوب اجن آزاد هدش میجكروی وین رد همه یلاکیرمار#
 و دند رک مشچ یایتوت ار ء دورف كاخ ابن ]زا اضما نتفرک و افت یارسب یلاکیرما یاهولوکیذ زا یدایزهدع « تسشن نیمزب امییاو*
 ۱۱ دن دناکچ هدیدزا ترسح تكشا متسب نرف یاهمنصنیا لص دقارف)

 و كنس لد رد لدیحاص نانا# -ون نیا راب ترس یاهمآ هکدندوب «ناهجمن اخ »ای < سرربن وی سم بقل پسک و لانیف هقیاسم رکن" یردقب یلابیز یاههکلم یلد

 لتهمزاعو هدرک كرت ار هاگدو رف اررف هتباسم نارداد و تاضق اب یرادرک دمو و نی مت یاب امن آ همه و درکن یرثا ابن آناشیرب رتف
 دن دش دوخ یاه

 رب لاسما هقباسم لوا بشرد
 زایداب ز تارعاظت لاسره فالخ
 تروص مسارم نبا نیفلاخم فراع
 نب رهاظنمزا یاهده هتباا ۰ تفرک
 یاپ ناشدوغ لوقب هک نتسه یناسک
 هکتیاسک یاد دشابیم بهدم دئپ
 نیا رد شیپ یاهلاس رد هک د ندوب یلاهن [دندرکیم كيرحت اد اهنآ
 یا وخ رپ لدد هدروختکش هقباسء
 , دنتشاد ناروادزا

 و اهرامشاب ناکدننک رهاظن
 شدرگ اپناب ایخرد فلتخم تامالع
 ناسا » : دندزیم دایرف و هدرک
 ابن ] و هدرک هلمح یئابیز یاههکلم هب دنتشاد لایخ و ۱ تسین واک
 نودبناک دننک رهاظن سیلپ تلاغد رثا رد یلو دننک هعطق هعطق ار
 . دندشنرفتم هجیتل ذخا

 نیا نيب یاهعبار هچ الاح
 یئابیزهکلم باغتنا مسا رم ورامش
 تاقبامردهدروختسکش یاپبناخ زا یتسیاب اد نآ ۰ دراد دوجو
 نيا رد مهم هلئسم ؛ دیسرپ یلبق
 یدناسک هک تسا نیا تاقباسم
 ًاروفدشهدن رب هقباسم نیارد یسک تق و ره لبق اهلاسژا لاسروین وب
 لاسنیارد . دنکیم مادختسا اروا
 نینچ دشک شوفآ رد اد تیقفوم وترهش دهاشو دوشامنیس هراتس هراد وزرآینز رسه هک هنابز و
 بایان یاهتصرف هلمج زا یتصرف
 یلابنامه رک لا قوف ینابیک یلعف یوررب رب ناک راتسزا یاهدع . تسا
 «اکیرما سیم ای < سروین وب سیم» بقل هتشذگ یاهلاس رد «کدنتسه
 , دن |هثف رک

 جدد هلاقم نبا هکیعقوم ات
 چباتت و نایاب زا زونم دوشیم
 تفای نایاپ هقباسم هکنیا شعیپ هبلا و هدیسرن یربخ تاقباسم
 دوویلام رد ام داکتربخ 1 هکار نآرتلصتم دابخا و اپسکع

 میهاوخپاچ  دش دهاوخ هداتسرف
 دونکپ

۳۲ ۲ ۲ ۳۳ 

 ۱ دننک هعطق هعطق اد ی
 ٩ تشاذگ دهاوخ رس

 امیپ | وهاب دنتسه« سر وی وب سیم»ماقم زا رحا بلط وا د هک یلاهنآ
 دن وشیم «جیبكلال» د راو

 سناف رفنکیطقف .دناهدنعمجاجنیا رد هک رکیپیرپداعشهنیا زا
 دوشلوا هک درا»

 1 لو دید باعفا یللجم مسارم یط دهم لاس ب

 39 هریک راد



 مت یرایسب یاهملیق نوتکاع

 پملیف نیا هیهت رد اب[ دند دب رو

 یدورض هدنسب ون رثا تلاصا ظقح

 لماک رثاكي هیهت یارب ای و تس

 رداک زا یدودح ات ناوتیمیمانتیس

 هدنسپ ون رثاتلاصا
 :ا تسا ملسم هچثآ

 ران و ريپسکش ندناسانشرد ابثیس

 ناهج مدرمب وا دیواج و فرکش
 الثم

 5 ؟دشحراغ

 تسا هتشاد یازسب مهس

 ادتباموس دراچیر همانعیام نیمه

 نامزرد ین شبپ لاسدصراپچرد

 و دمآ هنحص یورب ریسکش تایح

 نآ یریثک هدع لاسب ات نامزنآ زا

 اشامتفاتخم یاهرتاثت هنحمرد ار

 ینایچاشامن دادعت اما , دناهدرک

 دیخا هام دنچ رد ار رثا نیا هک

 « دناهدید نوی زی ولت هدرب یور

 یناسک هیلک هدعزا شیپ هتفرمهی ور

 لاس دص داپچ یط اد نآ هک هدوب

 سهیل

 هم تیص ْ ۱

 دنک رارق رب لداعن و نزاوت تلاح

 یرگیدرب تكپچیه هک دراذگن ینمی

 اد یرکید نآ تردقو دوش طلسم

 دشوکب دیاب هکنلب . تب زا

 و امنیس ۰ شایلامنیس رتا رد هک
 اب اد دوخ تلاصا هدنسیوت هتشون

 دننک ظفحیبسانم لداعت و نزاوت

 شیاه همانشیادت رد رسکش

 نایب هلیسوب اجهمه ار دوخ راکنا

 نیاربانب دنکیم لفتنم هدنناوغب

 لاقتنا رد امنیس هک دی[ یم رظنب

 دناوتیمن یرنّوم هلیسویو راکفا

 دشاب
 رییسکش رثاكي ندناوخ ین

 هدنناوخرد دناوتیم اد رثا نامه

 رثا نیا ملیف یاشادت هک دنک داجب | دن |هد رک هدهاشم فلتخمیاه رت اث رد

 رد امنیس هک دناسرمم دوخ نیا و

 مانپ هدنسیوت نا ترهش ندو رفا

 دشاب دناوتیم یرثّوم لماع هچ
 ابلاغ رپسکش یهیرات دان"

 و هدش هتشرن همانشیامن تروصب

 یددندروآیارب اههمانشیامن نیا

 حبس و اتم رایب رماقت هتص

 زان [نیمهلیدبت ابا . تسا نام
 سب یداک لماک یس؛امشیسا رث كیب

 رتاثت نبام و تسارطخو راوشد

 یاهلصاف شم یامنیس و شحم

 نیا لیدبتدد و دراد دوجو قیع

 یلئاسم «ملیف كيب كيتامارد راث7

 ناشدوج و قیمع هلصاف نیا رد هک

 -یم شیپ دایسب ؛تسایتاذو یهیدب

 تالکشم و لئام نیا لح . دیآ

 نایم نیا رد و تسبن یناسآ راک
 دوریم تسد زا زیچ كي مطقدوطب
 تلاصا هدنسی ون رتآ ای ابلاف ینعی

 یءلیف اید دهدپم تسدزا ار دوخ

 رظن زا دوشیم هیهترثا نیازا هک
 .تسی سانمو لماک یلامثپس

 ریپسکشرث | ك هک ینادرک راک

 یا هفیظو دنکیم لدبم ملیف هب اد
 ههبت رد دراد نیگنسو راوشدرایب

 نا

 دوجوب دنآ یچاشامت ددتسا نکسم
 رد ار هتکن نیا دیاب یلد دروآ

 هزادناات «ربوصت> هک تشادرظن

 رثآ "كي تردقب دناوتیم یدایز

مس و تاز ما ۳ ۱
 دوتس 

 رییسکتش یتنادواج دات | تلاصا دز

 نآمهف رد و دیازهایب كيئاما رد

 نیع رد و دنک كمک ی داع درب
 هماندبامن تلاصاو

 وئتیم

 1 دنک ظفح ار

 ثكي هقیظو نیل وا ران 1 نیازآ ملیف

 تب هک دشاب نیا یتحیاب ناد رک راک

 رعهش حود لاح ریوصتو(هد یلصارث) مالک

 ددرک ظفح زین  كي(دیآ یم هد ؛ یدرب هک یملیف)

 تارثا » زا نآ وتیم ملیف كي هیهت رد

 وم ۰ < یئادص یاهکینکت ۰

 و دون هدیچیب

 ٍف نیب دود رفاحاج
 یا همانشیامن تردق و ناجبپب و درک

 نس یود یکداب تسا نکسم هک

 هفاضا ناکما دحرس ات دیایب رتائت

 نس یدد تبات هنحص كي . درک

 یچاشامت كب هک تسا نکسمهررت

 «كيودلوا» اب و «بالک و رتاتت

 یچاشامت ًالس یلو دنکعانقا ار

 . دوسمن دهاوغت ءاشرا ار امنیس

 ود < بالک> و < كيودل واد )

 دنتسهناتسلگنا یمیدقرایسب رتائت
 و سسّوم هک «بالت > صوصغب

 رتشیب ودوب رییسکش سخشنآ ی ناب
 شیامت شرسپ اجنامهرد یو ران[

 یچاشامت ( مجرتم - دمآیم رد

 یرتشیب تا داظتن | ملیفزا رضاحرمع

 ... «ریویلوا سل رول» تکرثب و یلاد رگ راکب «موسد راچپ ر»
 دش هیهت ریپسکش ف ورعم سیپ یور زا هک یلاصنیس راث آ نبررتهب زا یکی

 -۱۴هحفص

 ) هل ۳ سم رزر رد نایب تددق . تو
 یاب هکلب تسهن لماک یل امن

 ۱۳ یررتا نآ هب زین یرصب
 و کت نیا زا هچن آ

 . دشاب لماک و هتسیاش

 [) )کشمش مومشمرب دیاپن
 737 9۳ ورک دلم نآرب اب د

 رمش ترد-3 و ورعن نیا

 اوت نجا هک ددرک دارق رب ین زاوت

 ۱ | دوصقم اب م زر
 ۰ رو طظفح هدن ون

 زا رداک زاو د ۰
 تل . دوشن حراخ رثا

 ابیف ییطدد ماد

 ناگمادح رسان هک یملیف اهشت
 لیورت هدننک عانفا نذاون _نب

 با « تلماه و دیاش تساهدوب

 ملی نبادشاب < ربویل وا سن دوا »
 یاامنیسدانآ نیدقنم یارب نوک
 اب هک تسا هدوب یرایعم رییسکش

 هدنسیول نباهدش ملیفراث 7 رباسنآ
 دن راذگب شزرااهن ] رب ودنجتسب ار

 زا كي چیه زونه رضاح نامز اتو
 هتناوتل < تلعاه» لثم داث ]نیا

 حیرولسا اددوخ یگیدرن تسا
 را كيانض و دنک ظفح مارد

 . دوش بوحم لماک یلامنیس

 نامهرثارد ملیف نیا تیقفوم

 «ریوصت و مالک »نیب ميالمبیکرت
 یورون و هدنسی ون نایب تردق تباب
 زا ملیفنیارد . تسا هدوب یرصب

 و هتسیاش وحنب نیب رود تک ر ح
 اد هچنآ .تساهدش هدافتسا یبلاج

 ملق ثددق اب دشوکیم ریرسکش هک
 كينعت دنک لفتنم ناک دنناوخب

 داجبا یچاشامت رد هنا رهام امنیس

 بسانم و حیحص < ریوصتد

 اشردق رب « نایب > و هدش هتخاس

 ناگشبب رنه .تساهد رک ظفحاردوخ

 یسناک دنب وک همه «تلعاه > ملیف

  ابینانکیزابو طلسم و هدیزرو

 فو دلدوب دنمرته و هبرجت

 .  سیوت هک ادیرنک اراک دنتس اوتم
 رب یود تسا هتشاد هلیخم رد

 ِ : دننک هدن ز

 19 و ملیف یلخاد یاههنعص

  لوجهدازهاش «تاماه> هکیلاج

  نادرگرس دوخرصق یاهورهاررد
 هک یصوص هم نی هدذاب :تسا

  یدادربملیف درادیداب زاتبس ین ولاک

 اب



 د < تاعاه > ی

 دنکیم داجبا
 عو زر تک رج كناب سر یا و

 و تی
 ؛ رذه تررم لثهدوشیم فقوتم هشيب رذم 1

 یایاو زنی رت یناهنب ده | وضیم 4۳|

 رد )و م-ایف ژان وسرپ هتفدآ رتب
 دنک راکشآ یچاشامت نام

  دار
 یوق كيزوم اب ءارمهاه هنحم نپا

 بساثم و یثف یاهروکد ۰ جی

 هتحصرد كرحمو میرسیابنامووب
 د رب هنحص ریظن داد نویسک آ یام
 رایسب یزاب صوصخب و نتب ند

 ؛۱كب ملیف لوا هش
 شزرااب و هتسجرب و لماک یلامنیس

 یب وضپ دن | وتیم هک تساهدرو دوجوب

 یلامنیس دان[ ناکدنزاس یارب
 .دشاب هن وا و رایعم ریب <

 رعشاملسم ملیف نیاشزدارد
 تساداد اد مهس زا یمیا رییسکش

 نول رام» تک رشاب .«را زس سویا"
 یلامنیسبوج اعیس رالآ زا
 تفاییمیقف وم هک د وا

 شد وخ .تخاس رب ویل وا ین روا »هک د وب یملیف نب رتهب «تلماه»

 د رگیمیزاب ارتاماهلر زیل

 داجبا ردرعاش نایب تردق رکادو
 زا رت فیض یچاشامت رد ناجیه

 ثیب نژاوت دوب امنیس كينكت لماع
 زانون ملیف رد < ریوصتد مالک »
 . تفریم نایم

 ا ریخا هک یملیف رد هن افساتم امآ

 زا كرزپ دنمرنه < زاونوسدوا>
 ریپیسکشی < وللتا» هعانشب امنیور
 الاب رد هک یلدامت ونژا وت درک هیهت

 < رللتاد دوشیمن هدهاشم دشرکذ

 اهاتسایلدب دیرث | یلامنیس رظن زا

 زا شیب « ریوصت» تردق نآ رد

 و تساهدشظاح هدنسب ون مالک تلاصا

 هدن زاسیاهششوک همه اب ببث رت ن

 ربسکش رعش یلصا حور.ملیف نیا
 نایم زا وا رثا موپنم و دوصتمو
 ار دوخنداقت ام هنحص . تسا هتفر
 ؛ دننکیم ظفح یب وغب رگیدکی اب

 شفن یاهیا زادوخ دح رد ناکشیب رنع
 و دنیًآپم رب بوخ هلوحم یاه
 و رنا تلاصا ظفح یارب شوک

 داکشآ ملیف یطردرین ناتساد حور
 نادنچ ششوک نیا هجیتن یل وتسا
 . تسیا بولطم

 یلادصتارثازا ملی نب

 تذل تعاب طقف هک یت
 هدافتسا طارفا دحب دوشیم یرصب
 یریسکش هچن ]زا شیب رئاو هدش
 ملیف ناتساد.تسا یئانیس «دشاب

 تسبن كيدزن همانشیامن یلصا نتسب
 اب ادرپپسکش مالک ناگشیب رنهو
 ادا هنادیقیپ و لاحپب رایب ینحل

 دب

 یناپگان دایسباه رتک اراک دننکیم
 دن وشیمیف رعم و هضرهیچاشامت هب
 یاهناش زین اههنحص ریبثت رد و
 املیس كينکت هب یفاک عالطا زا
 رد هتفرمپپ ور ددرک یمت هدهاش

 یاههمانشب امت ریاسزا شیب ملیف یءآ
 یلصا ناتسادهب ریپمکش ءدش ملیق
 یلصاكي رتنا .تساهدشدرا و همطا
 .تساسراب و مهبم «وللتا> ناتساد
 چپهم ردقن ۲ رت اش رد هک یماههنحص

 ایئیس یچاشامنرد دوب روشرپ د

 تیثاپصهو تریح ؛یتحا ران داجپا
 كي رگا (وللنا) لاحررهب .دنکیم
 یریپکشرتا كي دشاب بوخ ملیف
 هیهت نیلوئس و تسیل شزدا اب

 شیبدوخ رثا نتخاس یارب ماب
 میظع یوربا و ریپسکشهب هچن ۲ زا
 هب دنشاب هتشاد دابتعا وا هقالخ
 و ا.پملیف هیهست دددوخ تردق

 دن هد رک هیکتنامنیستءمنص تاناکماب

 لیالدب ولیلدنیاب < وللنا »نیاربانب
 (تامام) ابدناوت یمن رکید رایسب
 درک رارف هسیاتم دروم

 یطرد هک ربپسکش رگیدرتا
 هدشهدن ادرک رب ملیفب ریخآ یاهلاس

 تسا هدمآ اینیس هدرپ یور و
 اب هکدشاب یم ( تیل وژو وئمور)
 طسوت و یسیلگن |ناگكیب رثه تک رش
 یگن ددوطب یفایلاتبا نادرک راک كي
 نارسهت دد ملیف نیا)تسا هدش هیهت

 هدینش هک دوطنآ وتسا دوجوم
 ( تعاههش هلب ود یسرافب دوشیم

 -۱۵ هحفص-

 نانامربق ذایکی شقن دهاوخیم
 اب دریگب هدهمب اد ریپکش

 روا رمش

 حیضوت اب . .دنک ث ردیب وخب نآ زاار

 كي هک (ینالنساک وئان ر) هکبتف و الاب

 نادرک راک
 یارجا نیگنس هقیظو تسایلاتبا
 (تیلوژو وتمور) ملیف ل وا یاهشقت

 ناوچ هشیپ رته ود هدهعب اردوخ
 لوحم هب رجنیب اتیسن و راک هزات
 تردق رک اتسین بیجعناهنچدنکیم
 هبذاج و روش و همانشیابن رثا و
 ملیف رد یدایز دادقسب نآ یلصا
 نیا «ینالتساک > . دوریم نیب زا

 قرطب تسناوتیم ار دوخ روصق
 مدع یی دراد هاگت هدیشوپ رکید

 یتسب
 هدنسیون دوصقم و دسهفب

 دنمرتم تسیلاف روش

 سنا ولت «وللقا» رد هل و سر وا»
 رب واصعب ر ریپسکش رعخ ی وخب

 دنک همج را یلامتیم
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 هبّداج و روع

 (وللنا) لتم وا رت

 یئاهعازت .دوشیم هضرع یچافاتب

 یل و تس

 یتسیاب هک !ریفطل

 نقد یب محو تستا راد

۳ 
 «ب رده ود یاوس نادثیب رته

 دوهشم مه ناکشیرثه ریاس رد

 + تسآ

 ین دال یکی هک هاو

 ناتساد هتسجرب یاهتیصخش زا

 ملیف نیا دد تسا رییکش

 و شوماخ یدرم تروصب

 ُ ناشن لاحیب تیلوژ و دوشب
 یشکدوخ ناتساد رخ" رد هک

 و هنایشان نانچ ملبق نیا رد؛دنکیم

 دربیم و رف شا هنیس ردا ررجنخ حو ریپ

 هک نکیمكرد یبوغب یچاشامت هک

 ید هنیسرد هکنیازآ لبق رجتخ هفیت

 یاهرجنخ همه لثم دورب ورسف

 تسا هتفرورف دوخ ًهتسد رد یرتاثت

 زی ملیف ناکشیپ رثه ریاس نایمرد
 و تردق دناوتب هک تسل یک

 و دنک رهاظ ار ناتساد یقیق>- رثآ

 نیا ندرک یفضم هب رداق زین ملیف
 ناعذا دیاب هتبلا . تست سیاقت
 هسبلا و اهدوکد هبپث رد «کدرک

 هدشن راذک ورف یششوک جیهزا ملیف

 عوتولحمرد همه اههنحسو تسا

 ثكنر و هدش یرادربملیف ناتساد

 تسا یندیدو ابیز رایسب زین ملیف
 فالخ رب < تیل وژو رم ورد رد یلو

 روظنبب تامحز نیا « تلماه و

 هدنسیوسن ساخ هدیا شرورپ
 . دوشیل هدرب راکب تسیئامارد

 و تاناکما زا < ینالتساک و رگا

 بوخنآ زادوخ هک یلامنیس می ادت
 هدافتساملیف نیا هیهن دد درادعالطا

 دوب نکمم شنامح) هجیتن درکیع
 .دشاب رت جون لیاق

 دیاش اد «تیلوژ و وئمود»

 ریپسکش ةمانشی امننی رتحبهم ناوتب
 زا «یلالتساک> هنافسأتم تیناد

 یچاهامترد ناجیه نیاداجبا هدهع
 نیا هکیرنأت و تسا هدناين رب

 رد هناذ دحیف كيژارت همانشیامن
 هدهاشم اب دنکیم داجپا یچاشات

 فعاضم نآ سیاقن و ملیف نسیا

 درک رب رد

 ءلاع ؛ ملیف تروص

 مپ زین هن نی رد . دیآ یم هعانشس۷
 زایس یلاشاقت تاکت واهتامووم اه

 روط تان نيا یلو تسا هتفهت

 هدشهداد ناش یدام و سوصم

 -یم زاوآ هب |
 نامزلماش هد

 لصا زا یاهدرشن و ناتساد ۶ وتو

 ماگنهنآ دد نوچو هد

 هدادیم خر كنج نادسیم رد ای و

 رد زین شیامن عوقو نامزو تس
 « لاساهچ

 هدوب زود هنابش زا یماکنم هچ

 اب رییسکش رذه , ( مجرثم - تسا

 اب و لاس زا یعقوم هچ

 ردهرودن آ یشیامن تاناکم اب هجوت

 * تیلوژوونمور »شفل رد «لاتنشنآ زوس هو! «یوراهسن رول»
 دل د وبل هم زالد ادعتسا یا راد

 نیا هکدناوتب دیاب ملیف و تسا

 و یوسحم لکشب اد هتفیب تاکت
 نامز رییسکش . دنک هضرع ادیوه

 دوخ یاههمانشب امن رد ار ناکم و

 مسجء «ناوخ شیپ » هتسد طسوت

 نارخ شیپ :0۵11018118)
 قالطا ناکدنناوخ زا یهدرگب

 زاغآ زالبق الومعم هک تسا هدشیم
 و هدش رهاظ هنعص یور شیامن

 ها ریذپیرت ات یاهداد رارق دحرس

 ,تسا

 اهرذعنیا امنیسشیادیپ ابامآ

 كيکب و تین لوبق لباق رگید
 یلماک یداع یورین ناونیم امنیس
 تا ریسفت واهحرشماهبا عفد رد ار

 نهذ زا دود و لکشم اتبن
 رتشیب رد هلافسأتم .. درب داکب

 نیس شیادیپ ودب زا هک یلاهملیف
 هدش هیبن ریپسکش را ]زا نونکات

۲۲ ۳۳۹ 

 ء رو كينکن 7 تسا

 9 ۱ یترت راکب ماببا
 ۵ یزب تسا ازا یضعب

 ۱ را کف
 1330و تمسو اب
 ۳ رو تسام رضم هدیاد ۳ ری یرتسد دیکاز

 ۸ ۰ رپ تایموصح دره

 رخ هر 2 ءدرک ظفح اد

 زر مدع نایم نیازا
 تسا هدمآدوجوب

 ۱ هد
 رس ین 2 هرات و

 سو
 9 ووخ لیعت تردفاب ۳

 7 زرین آ ین. < دیک
 0 ین + با یهتهدیمزا
 ۱ ۱ یک رووبفطوم یجاشامت
 , دزاسمجم ارت آل ایخ

 نیب رود رضاح رصعرد

 7 اقامت لبخت هو یرادر
 رر کت سا نیا هجیتن و دریگیمهدیمب

 لب لایخ هچیرد لا ام « هرودنیا
 رد شیپ لاسدصراپچ هک یجاشامت

 همانشبامن <بالک » رتاتت
 زا راثآ مث ؛ هدرکیم اشامت اد

 ور یارب . مينکيمهدهاشم ار

 هک تساهدوبن نکسمنامزنآ یاه
 یرنهو همانشب امن دربن یاههنحص

 ابا دنروایب هنحصیو رباد < مجنپ
 اه نعصنیا مجنپ < یرنه و ملیف ردام

 اهامنا رشن اجیه رب و ین دید تاک) مامت

 زاوچ یچاشامتیاربدیاشو مينکیم

 دهاب هدوبن نکمهرین شیبلاسدص

 .یلدبدردقنیا ۱ ریل اه هنحصنینچ هک
 ررطن [) تقیقعب كيدرت و نشورو

 پ یم مجنپ یرنه » ملیف ردام هک
 یسبوعب ملیف نیا رد دنک هدهاشم

 "شیپ رنه یزاب هک تسا هدش هتفای رد

 و ددرگ « نایب > فنو طففدب ابن

 رد دوخ

 ال < مجنپیراه > رد هناتخبدب
 ۱ تم ظنحو مسیلائر
 ۱۳۱ ورد بیک رتو هتعیمآ
 _ . دناهدرک

 ۶ «دارسسویل وجو ملیفرد
 (رنشیپ ششوک «ستی ویکنام»
 ۱ راکب قوف لصازا تیاعر
 ساطس وت ملیف نیا) تسا
 كرزب ران[ را و هدشهیهت

 !یاشام هن افساتم تساکی رما



 ِ#ُ مچ

 رکا هلااش| لکشمیردق «ریف و < ناک >لاوبت
 تب جدد دنمقالع ناکدنناوخ یا سا میدش قفو :
 هر

 یک دی هدر اهر یدامتعا دیرف یاق7
 ملیف و ؛ادنب رهاپب

 هشد ثلوا نی
 داب۲ 6۱۹۵و
 و

 می ونشیمآر < ۱۹۹ > یدص هک تا
 ناداب 7, هک میتسنادیمن نینچیهو
 شنینک اس«نا ریا كاخ زا یتهسق ین
 ۳۲ تبتسه مش ناو تست زر نیا هکیت دوصرد دنتسه و
 یریخ < یب رع» ملیف ذا نوثکات یسک هن رک ودیدادتسود <۱یب ره»
 ء تساهدیدن

 سانش قرش . فهزیشود
 ارناکثیپ رثه یماسا ینمی تساه .امئیسبلحا هب التبم هددنیا

 اربیدواد «تکاپ اربد» لئماایف ایه و رت ومنیل رام > اد« دروم - تلب رم الثم ؛ «یسیلگنا زا اب دناهدرک همج رت هسنارف زاار ابنآ دوشیمن مولعم هک د نسب ودیم یروا
 دن رادمه را رصا ودشا وهم! ژاب ,ژاپ
 ۱ تسا تسرد روطابا ان هک

 : < تلماه د زا دن رایع شیاه ملیف نی رشهب اهتنمتسا مدرک ی ژاب اهملیف زا یلیخ رد هک دراد لاس 1٩ رپ ور وا سا دوا - ۲
 ز .مورمتوت دود 7 و <« موسدراچب »و جنب یرته)

 -هرانک امنیسزا نو رماکد ۱ ۳ یروغغ مارک
 مدرن تشیذوگ »ملی 7 2 فرد دیجب# ول ولاثیج - ۲ تسا هدرا

 ی 0 ۳ |هملبل»

 ادیجب رب واولاتیج سکع - «دیناسد ماستاب اد «سوبوتا هاگتسیاو ورسن وم نیلپ رم و تسا هدرک یزاب ولناپ یاهقلع و ملیف رد
 دباههرنک کل - ۷, مک م پاچ مه

 ؛ دیشاب هتشاد یلاوئس م" ز ای

 روبد رک دمحا یاقآ
 (نادابآ)

 مار ناساک و یروتبو لیاقم لد نادرکر سدرم» ملیفدد - ۱
 درکیم یزاب < ازتروک انبتخ

 ناگدا ز ریش ریما یاقآ تشاداز «ءریت رهش» ملیف لدا لد «نوتسهنوتلراچ» - ۲
 ارامش لوا شهاوخ - ۰

 ا رب زمیهد ماجنا مینا وتیل هتاقساتم
 هتشن ژاب ابیرقت اهن]یودره انات ميدادنار < وکاردیسورارونتلاد و,«یلبازبدامو بوخ سکعالوا
  دناهدع

 - یمناملدام هتبلا . درادن ناکما هلجم تمیقشیازفا العف -۳ ووبهدش هیهت ناد رک داک دوضحاب وتشاد تقیقح <« كرم ابهزرابم» ملیف یتشک ی اه هنحص - ۲
 بم اد ناکد نناوخ بیچ هظحالم یاو دوش رتدایز دهاوخ

 ریوک ی راک دیدج ملیف - ۱ یروفغ میرک یاقآ
 . دراد مان < نایدآو
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 ان
 یادما

 1 مان «ایعوب و
 هکتسا یعدم یلاو , درکیمیزاب زا رزارب دایه زاد همتا یمد] یفاشیسمان «ابموب >-۲

 مد[ لئمو هتشاد رب زا تسد
 ک و راک یپاع

 مداپچات كي یاههراش . ۳
 میرادت ار

 تسا هتف دی

 ناقهدیلع دمحا یاقآ
 اهنت یلو تشاد بلطم یلیخ و دوب لصفم اشهمان هکنيا اب

 ۱۸ اب یرامتیس هدرپ مياهدرک هک یقیقحت نب رخآقبط .دشابیم دوجوم پوسکص امنیس هدرپ نیر ضیرع خسابنآب ناوتیم هک ی لاوئس
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 دوج ومنآ رهت ردالمف هکت سا یب وکس
 : تسا اوفسرپ> « ده دهاوخ هدادشیاس "امت ] رد هقب رطنیاب هک یملیف نیل وا و دشابیم

 داهرف و ورخ نایاقآ
 داجرف

 لوصحم «تنایلاوسن رب - +
 سک و فینابمک ۱۹۵ بوکساتیس
 تسا متسیب نرق

 كمد رو و «تشنوچ> ۲
 هی و ملیفرد ًاریخا «یاروم
 یزابمه رکیدکی اب« تسه یلادرف
 تساهدش پاچ اجنیارد هک ملیف نآ زا هنحص كي مهئیا و دناهدوب

 «تسهیلادرف هثیمه » ملیف رد « تنب نوج » و « یارومگلهد رف »

 -۱۷ هحفص

 راب ودو و < هرب زد » ملیف -۲
 نا رهث رد زاسما اد مزادنا
 دید دیهاوخ

 راکسا نونک ات نا فذوج-۳
 ۱ هتنرگن

 نایسرطب ت هزیشود
 دیتس رقب ؛تساهدش پاچ (۱ هداش رد نآسردآ هک ریام نب ودلک ورتم ینایسک هب !ددوخ همان وا اب هبناکمیارب ,مینکیم لوک و م دم همه ادواسکع پاچو میدرک حدد یاهلاقم تفی یربکشوم هب .عجاد لبق هراش رد

 اهملیف ردمه ژاب < «راسنا ز 2-۲
 اب ءارسههک درادمان «نادرم و انلا > واریخا ملین و دنکیم یزاب
 ار نآ درفلم و نمک رب دیرگنیا
 تساهدین اس دنابابب

 یمیحر دیشمج یاقآ
 و <« ژو ریل وم» یامنیسار ملیف نیا دنکبمیژاباد < یامكس ناهچ راکغ و ملیف اجن آ رد هک ت سا یتسیترآ دتیانوی ینایک الف <« رچیم دوتکب و» یددآ -۱
 دهاوخهرا
 .درک

 رولیت تربار سرد - ؟
 .تساریام نیودلگ و رتم ینایک

 یریصن هلادبع یاقآ
 «مادعاب ز و ر۱ ۷ » یاهملیف -۱

 هثهرب > ملیف .تسا هتفاین همناخ شراکز ونه « كرم زا سب یک دنزو و
 هبل وا لحا رمنامه ردمه < لاحشوخ
 تفر اوه داپب

 یاهملیف یا رب سیوبدتب -۲
 ۹۳۸٩٩لبازج و ۱٩۳ کان رطخ
 , تف رک راعسا هزیاج

 اههاوید لثم هک ی سذش

 رو و تسا «یودوربو فورمم نادتمرته زا هک دادمان < نمزیاو زوج » تشکار سالک ود كرک 6۲٩ یرتنالک و ملیف رخ آرد ودوب
 ودنان رف لر «ائاپاژ دابهدن ژ» ملیف
 .درکیم یزاب اد

 ۲ هحفصرد هیقب)



 ی
 9 ار و و و و و ور و وب و ۰و و هر ج
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 ای فا و هراق یئایرد تادزد زیگنا تریح یا رجام

 ۳۰ راک
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 یریعی بد ادهاش
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 و تتعیص ناتساد

 فوخمی اهلکنج
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 یاربنونکات اقبرفا
 هو ار شو یبقرد وعس

 رد هک یناسک و

 | ملب نیا ه.دننک هیهت تارا زا جراخ

 دناهدید ار تآ 3 ا تریح

 شش وک و تامح زی

 یزودر هنابش یاد

 دیجمت لپات و
 ۹9-۳ : وز نآناگ دنزاس

 كنيليا ) 00۱ 60۷۷۵۸ ۰ 801۸۱0۵ ۹ ی
۱۱۸۸۲۱۷۱ ۰ 5۱۲۸۵۱5 ۱۷۷۱۸۸۱۸۸۸ 

 ننممف در ۸۸۲ ۱۷۸۲ ۱۵۵ 6۲ 6۸۸۱۵ ۵
 دناهدناوخ اهنیرفآ



 رد «اهنش» هکبن

 زا «امیجووبا> ناژوس یارعم
 دوب هدیدرگ نوگلک ناژاب رس نرخ

 یلوط < تشک زاب 2۰« ناناب هب را
 سونایق وا » ردی < دربن » هک دیشکت
 تداشراب وتسویب عوفوب نک

 .ییاک)هتب اسم ناگدنرب
 ۷. رام (ینان لیتساک

 ,وازرطن مرکا هزیشرد- ۱
 هاوخاوه دبیح یافآ - ۱
 نایدومم تلوص < -۳

 رواپنوریات : حیحصخساپ

 زارحا « نیل كمميج كيب »بفل دوخ
 و اله «ناخزیکنجد» اریغآ ادرک

 ناسآررد هک «یاهریزج» ٩

 ترفاسم دراد دارف
 رد و دوم

 اروا رگ | ادشابیمیزیچ < یوجنسج

 | ریست لایرود ایاد شمان دیتخانش
 هبات دیلابن لاسرا هلجم سرد آب

 ٩تا .ملیف ما رک زا هنحص نلآ

 هظحالم_الاپ رد هک اریسکم
 نب رتیلاج زا یکی قلمت دینک یم |

 دراد یدافثنا و یعامتجا یاهملیف

 هدسهکب تشذک رس هک ملیف نيا
 سبحم كي ردار ی اکیرمآ ناینا بز
 رد هتشذگ لاسدهدیم حرشاهیث املآ

 دباهدیدل وا هج رد یاهامنیسزا یکب |
 شومارف د بلاجرثانیا لوا لد

 (ندل وه مایلیو) یانآار یندش

 و دومنی م اذیا فورعع شیب رثه

 ... دیناوتیم ایآ

 ارریز ناکشیپ رنه حیحصان

 دیاهدیداهنآ زا یملیف هتفهتیا ردهک
 نیا .دیتسناون رکا ؛دیلامن رکذ
 دیک همجارم نوتس نیمه

 ملیفرد < رن رت وادلات هس و ۹

 «تسن شیامل لثم یلفش چیه»
 ملین رد «دنامید الاب» -۲

 «خیرات لبتام یالوبه»
 ملیت رد «ماکارسای رولت » -۳۳

 یلاکابد

 ملیف رد «دراننلوک » - 4
 سا رودنه رد تاقالم»

 ملیف رد «رتراباوپا» - و

 «ارردناپ»

 زا سکع نیا » باوج
 لبق هرامش «؟تسیک

 مسناخ هب قلعت سکه نآ

 تفاد بویحم ءزاتس یرب رئادالو |

 «دین اوتیم ایآ »باوج
 - ۲ روناک وا هلانود بم ۱

 ماسهارک ایدولک -۳ دن وسیدالوپ
 . ردراکاوا - هدزوف نلک - «

 ۱ تن

 یلماک و راکیس تراحت طفف شزاک

 بوتا)ملیف نیا دهن اصل هتفل ان ؛دوب :٩ هوا

 (راضتفا یشقن زبن « تشک زاب یبدود»
 کا .درک یم افیا

 ناسآ اردوخراک مه دیاهدز یدح

 ار ملبف نیا مانر

 تروصررپب ؛ازامراک مهد دیاهدرک

 ار امع هدنب[هتفهان هبنسناوتن رکا
 !می راس یمادب

 دوخ یلامنیس تاعالطا

 دیئامژایب ار
 «ژالپ زا یرتخد و ملیف دد -۱

 ار یبام اینیچریو» لباقم لد
 ؛ تشاد هدهمب یک هچ

 لوصحم < هایسهجنب > ملیف ها

 ؛ دوب یناپمک مادک

 «كربدناج> هک یلیف دد- ۲
 دناهدرک یاب مهاب «دیرانود» و
 ادب ربب مان

 هکید ملیف ناد رک راک ۹

 ؛تشادمان هچ < هراتس

 < با رزاب و ملی رد - «
 هدشتشاد تک رشناکشیپ رنه ماهک

 (دعبو رامشرد خساپ)

 یلان رطخ تز

 ردهبه هک ی سیلپ
 نآ راشتنا داظتنا

 رد یهوزسب « دنتسمه
 ۵ وب دها وخ امشس رتسد



 9 هدنسل ون

 رلیه دن و

 هه مج هم مچ مچ 3

 1 ۳2 لیق هرامش هصالخ ۹

 + ربش فورمم یصوصخ ءاک ]راک 6 یدسرت یکای و ه

 ُ < رتسی و و مناخ هب موسوم یسانشأت نژیاضاقتب انب < وک هیدناس»
 و دو ريم < زاملد > لتههب مولعمان تب رومامكی ماجنا یا 7"

 منک لوبقاد تی رومأم مرضاح یطرشدیوکیم وا تائالمزا سپ

 و ی دشابت ین وتاق ریغهک شب نون ریفهک

 + یلب « یلب : تنک و درک مطق اروا فرح «رتیو مناخو
 دوج وین وئاق ریقزیچ چیه تیرومام نیارد هکدیشاب نتطم . ممهفیم
 .دوشیم اش دیاع یبوخ لوپ نینچمه و هرادن

 و درک هراشا دوب زیم یور هکد یقس تکاپ كي هب رص اب و

 ینلبمفصن ینعب دالد هاجنیو دمکی غلبم تکاپ نآرد : دومت هفاضا

 دوخ تیرومام تقوره . دشابیم دوجوم ؛ مدوب هداد هدعو امشب هک

 .دش دهاوخ هیدأت امشب زین نآ هیقب « دیداد ماجنا یبوخب ار

 كن رنآ نایمزاو دوب زاب تکاپرد . تشادرباد تکاب سکام

 درک اهت ][شرامشب عورش سک ام . دیدرک ادبوه اهسانکسا رپذیلد زبس
 .دیهد حرش ارم تیرومأم :تفک لاحلایم ردو

 تقو نیارد . درگفیم دوخ هنیب اد هقبتع هبج زونه نژریپ
 ,..منک هلجح یتسیاب : تفک یلضیادص اب

 فاص اد دوخ یولک . تسا هتفرک شیادص هک د یسریم رظتب

 اد میاهفرح هک دینکت راداو ارم منکیم شهاوخ : داد هماداو درک

 یسکی اددوخ یرتثم تاصغشم و مسا دی رادن قح اش.میامت رارکت

 . دهنک زاربا

 هجیتن رکا ای]: دیسرپ و دراذگب یجرد اد لوپ تکاپ سکام
 ؟(اهدرک هابتشا دیتسه اش نم یرتشم هک مریگب

 تیرومام امش : تفک و تفرگ هدیدن اروالاوئسرتسی و متاخ

 رد نمهکاریثیش نیا ای . دیوشب هداس هلماممكب هطساو هک د یداد

 ؛ دیئیبیم مراد تسد

 دادن ناشن یششوکدوخ زا ینیشنآ ندادناشن یارب نوچو
 . تسیچ یثیش نیا منادیسن الوصا نم : تفک و دش مخ ولجب سکام

 رتدایزامش تاعالطا هکنیایارب یلو تسین مهم هلثسم نیا -

 سیلوسرد مهدجیهنرق ددهک تساكي زوم هبمجكي نیا هک م یرگیم ؛دوش
 رکف هک مه اهردقن آ یلو دوشیم بوسحم هقیته یتهجزاو هدشهتخاس

 نآ هک مهدیم امشب اد كيزوم هبمج نیا نم . تسیت اهینارک» دینکیم
 «نومرف» لته نکاس «هکشادنف لیما تنک و هب موسوم یصحش هبار

 ؛ دینکدر

 نیمه ٩

 كيزوم هبمج نیا . دینکن مطق ارم فرح متکیم شهاوخ -
 دنهاوخ امشب یرگید یئیش كي ضوه رد ناتيا . دیهدب تنک هب ار
 مشابتنم سخش نیا دیاشیل هدشدهاوخ هنف رک سامت امشاب سس . داد

 « دینکیم لربق ابآ

 . تست ینوناق ریغراک نیا : تفک یکتسه7هب سکام

 . مدوب
 7 منادب نم هکدیهاوغیمن دبال -

 ود یئیشن من
 1 دین ادب هک دشاب مزال منکیمن رکق -

 8 ات دینک تظفاحم دوخ دزن او یهود یثیش هک
 یرگبد و دینکب ارراکنیا هیتسهرداق ای۲, دوش هدادامشب

 رلفمل|قان مدآ ره
 نم ةديقمب : تفک ودزیدنخبل سکام

 . دی ًایمرب راکشیا هدهف
 هلیر نابلیود یگنررمکدنخیل هبترم نیل وا یارب

 : یاهملک بوخ ء یدصرت یافآ : تفک و دش نایامن رتسیو
 لنلاسقان ساعفا لر هشيمه هک منک یم تحیصن امشب نیو
 , دینک یزاب

 یا ایو تخاونیمرتدنلب لته نیئاب رتک را من ب ۲
 ۱ ۶ سام شه ارامش » هیسرپ یمن  تساهدرک تشحو تدشب ایو هدی ود رتمولیک نیدنچ یئوک ریشکیم سان یتحسب نانچ رتسید مناخ . دونشب اروا یاهفرح  رلجب دوب هدش رویجمسکام .دوب هدشرتفیمض رتیومناخ

 + تفگ دشاب هدينشنا روا لاوئس هکنيا لثم رتسیو مناخ
 . ینز هک رادناکما مراد رذحرب رقثکی دوجو زا ار اش مراد

 اوید نم هدیقعب هک تسا هداد ماجنا یئاهراک نونک ات ریز ااغد یزجام نیا رد یو دیراذکب دیابن « هدش یتمیق رهب ازب لوک اد امش دهاوخب و دوشكيدزن امشب <دویارپ ناینیک »
 , تسا هدوب

 :دیسررببلریز اذل تخانشیمنارین زنینچ سک ام
 . تسیت طوب رمامشب :ا؛تفگ . دوب هتسهآ و هتفرک زونه رتسبو مناخ یادص ۱ : تسیچ هیضق نيا رد وا عقن

 نیا دد متنادیمف نم : تفک ودیدنخ سکام
 . تسین طوب رم نمی هک دراد دوجوراک

 ادروخ رب لباقم رد وا یادص .دیدنخن رتسی و مناخ
 ریم رظنب فیمضیلیخ رتک را یادص و یلحاس یاهكنساب
 كلی و دیدوبن سانش تقو ردقنیا امش شاک : درک همزمز
 اانچ و ماهداداهشب اد تاروتسد مامت نم یلو دیدمآ یم
 ۰.۰ تساءدش

 ۱ ات ارمبشما رویارپ نایلیک : تفک و درک تساردق . دیزرلیم و هدشمخدوخ یلدنصردرتسی و مناخ
 ات مدرک یعس نمو درادن ربغ كي زوم هبمجدوج وزا دا

 ۰.۰ مر

 مو میايپ + تعاس دیدوب هتشون امش
 « مدوب اجنیا

 6:۱ نیکان . دادن یباوج رتسید .ملاخ
 هنیس رد یتخباركيزومهبمج
 و 3 اد یور ًاودب هیزون



 هک دیسرشوگب لتهرادرتفد یادصد دیب وکار نالم

 دش مغولپی هدارآ نودب رتسید مث اخ هک
 یگتسه اب اذل . داتفا هرجشپ ریز ؛ سحب

 . دیئاسر ردب اد دوخ و دوبپ اد كي رات
 ماجن اطایتحا اب اد لمع نيا یردقب و

 رادرتفد . دشاب هدینشن اد نآ یادص لتهرادرتفد
 دژ دایرف و دیبوک

 ؛ دیتسه تمالس ای۲

 باوج تنگ« دوب ورهاررد دبال هک یرکید سخش هب

 باتمم دو دیناسر رتسیو مناغب ار دوخ ت
 نفب هتشادهگن ار كي زوم هبمج وا تسد كي هک دید سک

 ارایش یرطخ هکدادربخ اب رفنکی یلو مهاوخیم ترذعم تا : 3 ۰ ثما نیاژا یلهخ «رتسیو مناخ : دش دنلب هراب ود داد رتند یادم 3
 و دیونشیم ارم یادص ابآ. دنکیم رب 1

 ولس |روایادصهک تشادن تودق رگیدرتسی و ملاخ . تسل ادبم اروا لاری باوج هدزيمنيمزب وناژ رتسیو مناغیولهپ کیلاحدد نکام .
 : دوب هدرم ..۰ ری دونم

 و هداشنار|

 هظحل نیاات نوچ.دشیم هدیدوا پچ ناتسب ریز یکچوک مغز

 ووب هدمایل نوخ نآزا دایز ۰ درشفیم دوخ هنیس هب اد كيزوم بچ
 یور كن رزمرف كچوک هریاد كي ۰ درک تقد سکام یتقو الاح یلر
 . دشیم رت میس و هظحل ره هکد ومن هدهاشمرا هتس

 مود لصف

 رهظ زادعب عبرکی و ۸ - ریماسد۴۴ هبنشجنپ
 الاب اررد هریکتسد دایز تمحر اب ۰ دوب دد تشپ هک یصخش

 ورک آنتفوکی عورش « تسا لفقرد هک یسهف نوچو دیشکیم نیابوا
 رتسی ومناخ ابترم هک دیسرریم شوگب لتهرادرتفد یادص نیب نیبهردو
 رد هکیرگید صاضشا یادص ۰ دادرتفد یادصزجب . درکیم ادص ار

 شوکب هدندوب هدعآناجیپب دایرف وداد نیاژاو دندوب لته یورها
 . دیسز سکان

 ودیوسب تعرسبو تساخرب لوتقم نژ دمج یولپب زا سکام
 رادرتفدیا رب اد نایرجو دنک ژاب ارردهک دوب نياءا نی رتهب تن رنأط
 شیارب یمادهکد یسر شرکفب هظعل نیمه رد یل و دیامت فی رم لته
 ناتسداد یتح و دوبن بوخ نادنچ سیلب وا اب هطباد . دناهدرتسک
 اد وا یماک ]راک همان ءزاجاو دروآ تسدب یاهنایب تشاد لیم یلهخ

 اضمایرتشم هکنیارتمهم همه زا , دنک فیئوت
 ههيم اد ارس وا لع ال دصیس اب و دلامب یفضم الماک ناب
۹ 7 
 دی اتو و یر هزواا 3

 هک یاشیم هاب اررد هریکتس

 نیا دوب هدرکاضاقت واز

۳ 

 و دیرادن یرکید دیک: دیسرپ یمخش
 «متک زاب ارردمااوتیم هنوکچ تسالفغد یلصا دیلک هکیمقوم ات یلو مداد ارج -

 رهبتکشپ او و
 لنف ۱: دروایب زاس لذق هک مداتسرف ار نیمدختسزا یکی -

 هدنایل یلالب رتنیو متاخ رسب هک مراودیما . درو آ رد اچ ژا ست
 ,, دش

 یرارف ءارهک تخادرپ شدرگب قاطارد هجئپ كوت اب سکام
 + شتا ریصقت رسزا دوبن رضاحناتسداد رگی درابتیا و دن درکیم ریگتسدلوتقم نرگی دسج یالاب !دوا دشیم لطءمرکید هقیقد جنب رکا

 ووغو درک وبعرتسب و مئاخ دسج یور زا یکام اذل درک رارق دشیمن هکءار ود نباژا . دوب مامح یرگیدو تشاد قلعت نکشخد هب اهنآ زا یکی هکد شیم هدید رگید ردود « قاطا یدورو ردزجب درلگب
 , دیناسر هرجنپ هب اد

 دنک ادیب

 ۹ یرتسک را هک دشیم هدید ابیز سارت كي « رتیلاب هقبط اس
 : اپیرتشم زا یاهدع . دوب یزیگنالد تاضن نتخاوت لونشم اجن آرد
 ۶ دوخیاه هلاشیور اهن ز ؛ دوب درس یسکاوه نوچو هتسشن اهزیمرود
 ت هدید قیرح زا تاجن ناک هلپ قاطا هرجتب ریز , دندوب هدیناشوپ اد
 تشادن دوج وموسهقبطیاهقاطا همادازج یزیچ بولچ تسق رد , دشیبن
 شرظنب مود هقبط حطسم ماب ۰ رتف رطن ]قاطا ود «نآ لراقم تسقرد
  نآیب یلصاوف اهتسق یضعب رد هکدنووب هتخاس نیپ اتبن هکیدای هب مو- هلبط یاهقاطا ریز . دیجنس ارنآتیعضو تعرسب هکدیسد
 رس همادایور هکیداب نیا رکا تفگ دوخ شیب سکام , دشرم هدید
 دنکل صت ار وا نزو دناوتیم دشاب هدش هتخاس مود هقیط یاهریث
 .,,  تقون 74 دشاب یمابیز و شیامت یارب اهلتم بقا لثمرکا یلد

 سکاع هتبلا . دیسریم شوکب یفلتخم یاهادص ورهاد زا
 یه وک و دنک زا یلودهدب سیغشت ار اهن[ نابحاص تسناوتیمن یبوخب
  تسا هلیظوماجنا لوفشم وهدمآ زاسلفف هکدز سدح .دشیم ردب هک
 .. ادهکیراپ ماکحتساو دربنورب هرجنب زا ار دوخ یابكي تهچ فیمهب
 الت . دنکلیعت اروا ندب نزو تسناوتیم هکنیا لذم .درکناهتما
 ؛دح هک ار یطاقن نآمامت دوخ لامتسد اب و دش ناطا دراو تعرب
 . , تشادر اركيزوم هبمجدمب و درک كاپ هدشاب هدرک سمل دژیم
 نآس کامهک تشاد دوجو نوخ هرطق دنچ نآ یناتح تمسق طسو
 7 . دراذکدوخپچلغب ربذ ار هیعچ دعب و هدومن كاپ مه ار

 سکام.دشهدینش رفنکی هناحتاف دابرف قاطا رد تشپ زا
 .دراذگ هکیراب یود اردوخ یاب ود و هدرک روبع هرجنب زا قرب
 هک اب هتل ریپب ور یل و دیسر ششوکب اهربت رس قرجنرج
 ؟ سبح هنیسردار سفن هظحل نیا ات نوچ .دشا بارخ و دوب
 یسررب هب و دیشک یدنلب سفن اذل تفریم جیکش رس تشاد
 وب المه هدوب كيژوم هبمجلماحنوچ وا پچتسد .تخادرپ دوخ
 کت ] شتسار تسد زا طقف هکد وب رویچم وا و دوبهدنام
 اب ادمود هقبطاب و ۳۰۲ ءداش قاطا ءرجنپ نیب تفاس
 یاب ال ؛ دوب هدش ربز هکیراب « ناراب و داب رو 1 ست . دیامیپ هب تقشم
 :رهچیاربدی زدیم ایردبناج زا هک ی درسدای .دروخ یمن

 :رجنب نیل اپ رد .دوب هدننک شزاوت فیطل تسد كي لثم 3
 ادند سام .دشدنلب داضحندز فک یادصودیسر نایاب

 ی ۳3 : زا كيچیم



 )اغآ | رووخ تلپم و ها کا
 وخكلپم و کان رطخ ءار سکام .هیم بوصع تدد یا
 دئلب هطقف نآ زا و و لب ۱ 7 7
 زحلب شیاب دوب هتیدرت مدق نیا وارد . درک

 دومن هزات و و رک ظقح 1 ۳ِس دز
 یه رک ر دوح لداح تمحزب یلو دوخ نوطت رس

 تشاددوج و ۳ ۰ ۲۰ زامش ناطا تجقاطا هرجتب » رتق رطت7 یاج هس

۳ 
 دشادب هتغ اب هن رجب رفت ی "۲ هکا

 2 ناب حب رفت یارب نآ نکاس هک دوب راودیما سکام

 یلاهدبل ریز .دیدیم ادوا كش نودب؛دوب ناطا لغ دیسک ر کا اریز

 نیمهردامادومن ندب زخ هب ع ورش هکبراب یور د و درک

 لخاد زا ینژخوشو فاصیادصودشزاب یکتسه اب«

 تا دیس ششوکس ن اجنآ رد تصا نکسم هک دینک یمن رکف : تفگ هک مشوکب نآ

 ی هدب ز وام رس

 دوب هتسه | یلیخ رهاظرد نزیادص نینجمه و هرعشب یادص

 دوب كیدزت هکب روطعب دش رک هولج دهر شرفلثم سکام رظس یلو
 تعرس یل ودتفیب نیئاپ دیمب عاقترا نآ زاد دنک مک ار شیاپو تس»
 دوب هدیبسچ راوید هب مکسم هکیلاح رد و دش طلبم دوخباصعا رب

 ادرادن یبیع:تفک. دهآ یمهاچ هتزا یئوک هک یلادص اب

 اب هک ینز.دیبسچ ارهرجلبهبل و درک ارد ار دوخ تسد سیس
 شندوص وهداتیایکیزات رد هرجنب زا رترود یردق « دزیمقرحوا
 شیلالطیاه وم؛دنیب هب وازا تسناوت هک یزیچاهنت سک ام .دوبت ادیوه
 :تفک نز .دعاب نازجن یلیخ دنابهک دزسدح و شیادمزا دوب
 .دیوشلخاد منک یم شها و

 راجنهات تیضونآ ردو دوب لدود سکام هک هظخل نیا رد
 سک ام و دشنشرر ۳۰۲ ءرامش قاطا غارچ «دنکب راکچ تنادیست
 تفرکاددوخ میصت راچان

 دنک زابارناطا رد زاسلفف كمک هب دوب هتشاوت لته رادرتفد
 ند ریب«رجنپزاادشرس یصخش كشنودب رکید هظحل دنچ شرعرد و
 ار دوخیاپكب سکام هک دش تهاب رکن نیا .دیدیماروا و درو یم
 فطل زا یلجخ : دیوکب لاحتامه رد و دنک ناطا لخاد رج زا
 .مرکشتم اش

 نز ۰ دیشکیمناطا لخادب ازدوخ تشاد سکام هکیلاح رد
 ودرادنای شنکیوهک دید لاحنآ رد سکام و تقر بقع یئالطوم
 تساهدرک نتب كزان باوخ نهارییكي دوخ هاتوک ینهاریب ریذ یود
 منکیم شهاوخ تنگ ودرک بت رم ارشسابل و دش دنلب اجزا سکام
 ..یلودیامننونظم نسب تبضن اد امشنایرج نیا دیاش , دینکن تشحو

 اش رکا ؛تشحو :تفک یل وازیم]حارم نهل نامه اب نژ
 هکدنف ایم نافتا مک یلیخ اریز مرادن یتشح و یک زا نم دیشاب هدیسرتت
 ۱مزادنیب مادب متاوتب ادیلابیزنیاب دزد كي نم

 هک ناطا نفلت هب سکام نامشچ «ماد»هملک ندینش ضعبپ
 :تفگ یلالطومنز .داتفا دوب لصوراوبد یور سانشان نزرستثب
 یهابور لثم تسردامش .دیشابن هدزتشحو ردقنیا ادخ یاضرشحم
 مرادن تداع نم. دشاب هدش هرصاحم اپیچراکشفرط زا هک دیتسه
 . ۰ .مریذیدوخ باوخناطا هبار وسرت یاهمد7

 . درک ژادنارب ادوا یاپارسیرکباسحو قیتدماگناب یکام
 اب موآ شیایدا اهتنم دوب اهیشنمنیجن|یاضعا زا مهنژنیا دبال
 هتشاددوخ تسدیولهب لکشوخ نزكب مههدادارد تشادلیمو دوب یقدذ
 و درک هزاها كيزوم هبج هب دوخ تشگنا اب یلالطوم نز . دشاب
 و دیاهدرک تقرسارنیا طقف : دیسرپ

 یمن !ریز دیناسرداوید هب اردوخو دشدروا یولپبزا سکام
 " ووشربغاب ۰ تفاییمعوفو یلولپپقاطا ردهکیتانابرج زا تستاوت
 هدیدسالبک ودو بو رشمیرطب كي * دوب قاطارانک رد هک یزیم یدد
 شوک هدرادگ راویدب ارنآهتو تشادرب |د اهسالیگز یکی . دشیم
 یک یاهادص تسناوت هلیسد نیابد دیناپسچنآ لغادهریاهب اردوخ

 نیا داوید : تلک ییالطوم نز . دونشب ۳۰۲ هداش قاطا لغاهزا <
 ادب یفرح ینولمپ قاطا رد یسکهانچد تسادس نیام

+ 
۱ ۱0۳ 

 , دینشدپهاوخت ارت ۲ اش
 رپمچ هب رساب هک یااعردو د رک یاهدنخ سس

 ی اه كنچبیبوغ هبط هک منک یمروصت ۰ تفک .دوبن #۲ .

 ۲ مارک نک نانیمطا امشب مناوتیم ایآ -
 ,رزاب ررو ره ۰

 هنگ یو نم ووب دیماان ونشخ داب نیا یانشان نزیادم
 ما و لجم هشیمه اهدزد اش ؛ تفک دشاب هدشرزوغلد وا

 ۳ زار آی رج نمیا رب هچنانچ د دیتسه ناما و نما رد اجنیارد هک
 رپک تب

 ات هب ما وئیم ابآ
 , دادمهاوخ امشب بارش سالیک كي

 تفک هراب ود سکام

 ٩ دینک سد زاب ار
 ک ءاکن اروا یا هظفعل دنچ یلالطومنز

 نم یسناشدب زا مهیا ؛تفگ و تخادناالاب

 اد یر سکام رد الصا ناطافک شرف ابوا باوخ نهاریب ۱ ۰ ۶ تیم شغ یخ  تفد شیرد قوس هم

 رو یروص دی قاطا نوردب نآ یال زا هکیروت و دشزاب رو
 رپ مک تی الط یوم هفلح دنچوا یناشیبیور , درک نشوریمک
 وب لس اد وا هدوهیب سانشان نزهک دیسرنینچ سکام رظنب
 7 قو .تسبب یسک وزهاد ردهک درک هراشا تشکنا اب نزهرخلاب
 ۱ تلک یاهتسهآ یادصاب یمالطومنز ۰ دیناسرردب !ردوخ سکام
 ,  دنتسه قاطالخاد ابن همه یلو تسمه یئاهربخ یترلپب ناطا

 ۱ , دید رک كمک نمب یلیخ بشما . مرکشتم -
 ,ماهدید ارامشنمهکد ینک شومارف الصا -

 /زادشروبجم سکامودرکت زاب دایز سکامیاربیادرد نز
 رطع هظحل نیارد + ددرک جداخناطازا دناوتب ۷ دوشدر وا

 ههناضا یلالطوم نز , دیسدشماشمب دشیم دعاصتمنزندب زا هک
 کهبت نایمردهک تسنبانآ . مهدب رک ذت امشب ازرگیدهتکن كيدباب

 ۱ دیتسه یلاپ و تسدیب مدآ اش
 وارس تشب رد , دش جراخاطا زا و دادن یباوج سکام

 رتمهم هتکن اریز درادن یتیمها سکامیل ودشهتسب یدایزیادص
 هباتدنک روبع ۳۰۲ هراشقاطازاب رد یولجزادوب دویچم هک دوب
 هکنیانودب و دشیلمع تیقفوماب و تعرسب مه تمسقنیا . دسرب

 هظحا نیهردو دیناسد ناکلپ هب ار دوخ سکام « دنیبب ادوا
 هدنز هکیمق وم ات : تفگ هک دیسد ششوکب یلادص رتسیو مناخ
 ران ) ... درک مهاوعن شومارف اددرمنیا هفایق

 ریم ز یوجتسج رد
 ورمم هدنسیون ریظنیب داتهاش



 : یر یر یر ۳ بیت رييس ی
 | یاهملیفناتسباتلصف اتصف ردیتح (بلیدر) یامنی# جی جی جی چیمرجم

 شیامنضر عمبیر گی زا سب یکیار هوخ ریظنیب دیلی
 5 ۰ 4 و و ثلدر ۱ د را رو

 شیافن یدوزب هک ار لاس یئامنیس نافآ نیرتک دزب زا ملیف هد كني دراز یه |
 ندنکتیم نیک ی امشب ,داد دهاوخ

 ]دیفسرپ |
۱۷۲۲۲۲۲ ۳5۲۲۴ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 

1 
۱ ۱ 
۱ 
۱ ۱ 
 ر ۱

۱ 
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 تساوخیم وتف ریم شیپ قربطیوسب یگند مامن

 رمحا رس هبار یسیلگنا نازاب رس خرس لض نیرخآ هنا ریلد تازرابم

 هک اکبرما شترا نازاب رس اب ناتسرپ
 و دید رگ یتسود و حلص هب رجنم

۱ 
۱ 
۱ 

 یئایلارتسا تا ذاب رس تاهگان :هزیرب
 لباقم رد « | رعص یاهشوم» هب بقلم

 زا یکی قیرطنیدب و دندرک ملعدق ها |  خییرات رب یراختفا رپ هحفص
 مود یللملانیب كنج فو رم یاههنص هوزفااکبرما

 دمآ ۵وجوب یناصرهق یاهملیف ناوج نالتشیپرنه لا رتشاب
 میظعدربن نیا زیگناتریح یارجام «ارحص یاهشوم» 1 ی ۰ 1 رتگاو ترباد
 دهدیم ناشنامش ارنینوخو رتنه یرفج

 زمیج )) و نتراب هراچید : كا رتشاب تگااپاربد
 زیگناتهبهدرپ یور هک رگشل یهایس رق نادازه 4
 ۱ نور لاشرام شقن مد « نوسیم دننکیم روجسم ار امش (پوکس امنیس) تمظع ۷



 تسیرگید زور اد رف
 اتسدوباناسور-و رهرف اب رامات[- یلحت [ ریپ : یانکن زاب

 یگ وم دین وئل : نادرت راک و هدنمیوت

 ایلاتیا - مایف اورنیم لوصحم
 ناناوج یثکدوخ اصوصخم یشک دوخ للعرد هملاطم

 ید راهیشک دوخ نیا بلقا هک تس

 هتکن

 ۱ نآ و دزایم نود اد یصاغ

 یلودراد یرگید للع ارهاظ مهرکا اب دیآیم دوجوب یسنچ لئاسم
 تسا لئاسم نیازا تمبتم نآ هشیر

 قبط ارز . دشاسم هیجوت لباق الماک ,و یقطنم رسا كي نیا

 میظنت یتهجدد هعماج یاهدادرارق بلفا هدش هدید لاحب ات هک هجنآ

 یلاسرف تقاط تالیمت مدرم زا هتسد نیا یورب راچان هک «دبدرک

 كلامم ًاصوصخم ؛ كلامم لفا رد یژورما ناتاو+ . دزاسیم دراو

 ةلتخم تاررقمو نیناوق هک یئاهیجتز اب« ندمت ظاحل زا هداتفایقع

 دنتسهیدبدش یاهتیمورحمراچد یسنچ ظاحل زا « هتسب اپن ]یاب

 ارن ]و تشاذگ یشوپرس نآیور ناوتب هک تسین یزیچ یسلج هزبرغ
 میشاب هتشادلوبق اروا نارادف رط و دبورف نخس رکا . تف رک هدیدات

 تیعقوم و رتکاراکداجیا و یکدنژ لماع نیرتمهم یسنج هزیرف ه
 یام فارسنا داجبا نآیاهتیمو رحم و دوشبم بوصم ناسا كي

 نیا «میداد هبرجت دوخ كبدزف و رودزا هک هجن ۲« دنکیم نوکانوک

 مینک یملوبق لقاالو دزاسیم تباث ام یارب لقادح كي رد اد هیضرف

 بوسحم یهامتجا و یدرف یکدنز مهم لماع كي یسنج هزیرق هک

 . ۵ وشیع

 مامز هک ابن [یقرتم یاهدوشک رد « هداتفا بفع كلاممزا رف

 ششوک ویعس « دن وشیم هدیمان هعماج نایب رمو دن راد تسدرد همماچ

 دح ات هکدننکیم یتاررقمو نیناوق ندرب نیب زا فورصم ار دوخ

 تاجن نآ زا هبشان یاهفارحناو اهتیمو رحم نیاذا اد ناناوچ نکس

 و تسین مأوت یگتفیک ماجل اب زک ره یدازآتسا یپیدب . دنهد

 و شاهتفاو یگنخیسک ماجل اب دیابن زک ره مهیسنج یاهیداز 7 هلتسم
 .درش هابتشا یمظن یب

 هک یمیدق موسد و بادآ ؛ ار ناناوج ینج یاهتیمورعم

 وعاضوا:هدشمدرم كنهرن وزجو هدمآ رد یمکحم یاهتنس تروصب
 لیدعت . دنک یم داجیا هریف و یبهذم للع«یداصتقا دعامان طیارظ

 .دنکيمیرایب كمکاهتمورعم عفد هب اه ريچ نیا
 یارب ۰ تخاس نکس اد یلیدبت و رییغت نینچكب هکن [یارب

 دوجوب عاضدانیا ینوک رکد یارب اد هاد نیرتنتمطم و نب رتپب هکنآ

 . دسریم رظنب مزال هنابلط شمارآ و یجیردت لوحتكي ؛ دروآ

 دوج وب ناکمارتهو تییرن و میلعت ی رطزا یجی ردت لوحت نیا
 . دراد نیمآ

 -۲۴هحفصء

 :تیاش دیاش ملیف «فلتخمیاه ره نی
 اهن[ نیم

۳9 
 

 رهدماجن |یرتمهم تامدخ دناوتب و دش

 و یفارتم رگید كلامم واکی رما هدجتم
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 9 یر انرصو یتیب رن دمیلعت یایلیف
 1 اعم واههاگشناد رد دوش رم عغاسیداپزیاهملیف درومشیا رد

 مورد شیامن نان اوج

 یحب رفت یاپملیف

 دوشیم هتخاس زین هریغ

 ,ررشج
 رروس+

 ۸7 یاپملیف هک تب
 ۱ ودیاپ و دناوتیم زن ی

 7 9 رتمکلاسبات هک تساهدوب یعوضوم نیا و دیامن مادق

 ردش ی ج۶ مياهدیدرتمک ادیماپملیف نینچ هکنبا اب ت

 ررراد شب ال مدرمزا یرتدایز هدع یا رب یحب رفت یاهملیف
 لب نیا رد دنکیم ادیب دیصاخ یاهتیدودحم و تاناکعا راچا 1

 , تغام عیطم ناو لم نا وتومت
 رباب دننیب هب اد اهملیف نيا هک دنهدیملوپ مدرم نوچ نینچمه
 ظاعل زا هک داد نآب یحیرفت و یناتساد

 ء دشاب

 يیکر م دین رثل> رثا <« تا ریدیلیخ ادرف »و ملیف شبب یدنچ

 ر هنیبز نیادد " دوب هدشهیهت ایلاتبا رد هکاریوسنارف نا رگ راک

 . منيبيم ارنادرک راک نیمه زا یرگید ملیف كنیا و میدبد عوضرم

 لو ناناوج یشکد وخید دتشگنا ملیف نیا دد «یکوم»
 در نشکیزا رظن فرص ؛دهدیم ناشن ملیف هک هجن ۲ ,دداذگیمنآ یلصا

 .تسا یرتخدو نز رفنهس ناتساد ؛ تساهدش روسناس ًارهاظهک نآ

 مده اریرگیدو تکالف ورقف ویداصتقا دهامان طبارش ادیکب هک

 سنچ هب ناسنا ره هک یمیبط هقالعو یناوج تاناجیع و ردام هجوت

 منه و یگداوناخ بسانتمان عاضوا ادیموس و دراد دوخ فلاغم

 یارباردوخهراچ رفن هس رهنیا .دشک یم فارحنآ هب "رهوش هب هقالع
 . دننادیم یشکدوخ ۰ تیعقوم نیا زا یاهر

 هجوتم اهنآ ,ودوشیم اهن ]تاج ببس رکید لاع اب فداصت
 تالکشم اب هلباقم یارب مهیرگید هارد یشک دوخزا ریف هک دن وشیم

 * تمیرگن ناوتب یرکیدرظن اب یکدنزب رکا تقیقح رد .دن راددوخ
 یاهزورردالبق هک هجن آاب و «تسی رگیدز و رادرف » هک درک لوبق نآ وتیم
 .درادقرفیلبخ هداتفا قافنا هتهذگ

 زا هیشان یاهیشک دوخ نیاب هک یناناوجب مه دهاوخیم ملین

 هب مه و دهدب یک دنز سرد دشن زیم تسد یهامتجا یاهتیمورحم

 . دشاب هداد رادشه نآ نایب رمو یهامتجا نیلوئسم

 ینیب رت و میلعت یاهملیف ینشو ربارللام

 هبنج
 رلاچ ریل یتداج ز راس
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 لماک دیاش ودیاب هک روت ۲ رثا
 تروص یلاهتتب مادکر ۵ دوشیم هداد شیامل ن ۲

 یقطنم دایز رگیدکیاب مه اهتآ طابترا ل
 تقدو تسیت ممچ د زک رمنع ملیف ن اتسا »یلک دو

 دنکین بلج نآیلصا منیور ات ۱

 راک هظفوعو دنب دروم رد ملیف نیا رد هک « میقتسمد

 لطل كب ؛ یرته را كب . دهاکبم نآیرنه شزرا را

 یبقتسمریغ» ءارب یرثهرثا تسین یثسیلان دوز هنشون ك ۱ ۳

 یلیخقبرطب اد هظعومودن لمع نب 0 هارد یاه ربا

 «تسا رید یلیخ ادرف» ملیف دد رکا , دنک نایب دناونپم ۳۳"

 رتکاراک هطساوب ۰ دمایم لمس یع ل هنیمز دد یناهتب ۳ 9تا اب مایه امتجا للاسم هئیم

 یاهزادن ات ؛ دن دوب یز و د هن ابش هس ردم كب ره هک نآ نانامرهت سام

 ردامالمهک تسا بسانمان یلیخ ملیف نیا رد یلد دوب هجوت لباز

 هفیلسرگبد هتکن . دنبامنیمزیم [دنپ هباطخ وقطعن مه یارب یدنزرنو

 دشابیم شیعامتجا یاهملیق یاه تشذگ رس نایاب دد «یگومد سا
 ادرفو ملیف رد هنافساتمامادشاب هتشادیشوخ نایاب دهدیم حیجرت را ع

 دایز رادقمب ار ملیق شزرا شوخ نایاپ نیمه < تسا ربد یل

 رگ امهملیق نیا دد تشاذکیبن یجاشامت رد |دهمژال ریتاتو درکیبمک

 و دشیم ات[ زا یکی ددوم رد لقاال اهئژ رفت هسره دروم رد ن

 نیا ود هتبلا.درک هجاوم یزیمآ همجاف و زیگنامغ نایاپاب تسبابیم

 یکیسرتسدژا و «تسب رگیدزو رد هک ی لادرف > شزدا و فطل تروس

 نادتفهثیمه . دشبم كرد رتشیب ورتهب یلیخ ۰ هدش حراخ اهنزنیا زا

 دروآیم دوجوب یرثوم ینامیکپ و تربع هک تسا یشوخ و تذلكي

 ناشن رثپب یلیخ اد هدنسیون رظن دروم رنا كيژارت یابنایاپ ر
 , دهد سس

 یر ومو ساسح یاهتسق ملیف ناتساد « دراوم نیازا رظاف رص

 ملیف ناتساد هکتسا ریدقت لباق نآ رد هتکن نیا اصوخم « دزاد

 لیصا یلم ظاحل زا و تسایلانبا روشک هب قلمتم ناتساد تهجرهب

 , دام
 هدادتروص یبلاج قب رطب اد ملیف نیا ینادرک راک « یکرم»

 «دالع هدروخب مشچب ادیدش یلابلاتیا یمقاو یک دن زاه هنحص هنیمزرد

 ,دناسریم ادوار شزرا ملیف رد وا ساخ تاراکتپا

 + دشاب هدز هعدص ملیف موادت هب هدشروناس هک ی تسق رکا
 و هدروآدراو هعدص زین نآینادرک راک هب ملیف ناتسادزکر مت مد

 هطقنب هکدوشیم داجیا یعوت مایف متیر مقاوم _ یضمبرد هنافماس
 هکد روآیم دوجوب یچاشامنرد ار روصت نیاو دس رم دوخ یلاهتنا

 . درادهمادازونه ملیق هتبلا یلو تسا هدش مامت ملبف
 , ددومیاه رتکا راکداجیا و دنمرثه نادرک راک كي یربه ر شزرا

 یک و میلبق ملیفو ملیفنیارد , راک ءزات و ناوج نانکیزاب رد ما

 نیا نا ۱ ۰

 ارخاد

 . درکدهاوخ افوغ ۱

 ۳ ۵ رحها هشب ناگدنرب

 نو نواب « رک هن رو هک تسا هدروخت

 نآ دوخ خوش عبط و بیج
 یامراتهاش یکی ترووصب

 هثبب رنه ود تس نادب واچ
 لثیی»و و «پيلبقد ژو فورمم
 اامرتا نيالوایاهلر «ناک روم
 رب و نمض رد.دن رادهدهسار

 گ

 ۳ دنکیمافپا یا رزین < ودراب
 نآیاهروتسد رگم ؛ارچ شب رثا نیلوا «هداجو ملیف

 ٩ تسا لگتشمیلبخ | تسا ینابلاتبا راک هزان نادرک راک
 زا هک < ینیلق وکی ردرف و هب موسوم
 دننام نودو دادمتسا نتشادثیبح

 روت هدود لئادا نانادرک راک
 ملیق رکا اقافثا و دشابیم مزیلات

 روت تردفنارود ردوا «هداچ»>

 یلاذغ رس روتسد . هل

 فرظ كب> دوهیم عورشروطنب
 » و دب دادرب زب

 تشنودب و دعآیم دوجوب مزیلات
 < هخرچود دژد » هبابمه یترهش
 هومنیم سک «نالیمرد هزجعسم و و

 بلاط مدرم هک نونکا یلو

 رکید و دنتسین یقبقح یاهملیف
 تنج زادمب هک اریراث ] دنن | وتیمت

 یو دزاهد رپ و دشیمهیهت للسلا نیب
 تك رد» تشادیم رب یعامتجا یاهدرد

 ترهشتسا هتسنا و تن < ینیلف » «دننک

 ملبف نیارد.دروآ تسدب اد همزال

 یلوتنا» ینعبدنمت ردق هشیپ رثه ود
 «انیساماتبل وج » و یماکب رما < نیل وک
 اتیلوج .دننکیم افیا ارلوا یاپلر
 یضعب هکت سا یاهزات هدانس انیسام
 یلداچ> ادواجذ- هتکن نیدقنم زا
 نيا. دناهداد بفقل « تم نیلباچ

 اتبس ملاهردكشنودب اهدح نز

 نیا دد هکم ه یناکشیپ رنه

 دنا|هدید رک وا هبت دزباح مودنارفر

 فورسو بوخ یاهملیف رد بلغا
 مادک یه و هتشاد تکر ش لاس
 یاهلد هدهعزا یبوخ دناهتسناوت
 دنپ امن بلج ارراظن | وای ۲ رب هل وحم



۱ 
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 (۱هحفصز*هیقبژ

 سویل وج» رد - ( مج رتم-دب دیه وخن

 < مصتسبیرتهز هزادناناموسب مر رس

 زدعنامه و هدش تباسعر هلرسطقح

 هدشففحنآ رد هدنسب ون رتا .تلاصا

 سزرآةتامنس رط ی و .تس

 تسا < مجنب یرته »و زا شیب ملیف

 - رام روپشم نت همعز رالاب و

 یانس سلجمیاه هلب یوژاب زا یت وتن

 میسو نازیم كي قبط یکمه مر

 ناجیهیا راد ودن !ءدش هیپت یتبلات ر

 دنتسه رت ّوم ودبدشیدوفن و

 رییسکشهدش ملیف را نیرخ"آ
 دقشرکذ هک,ثس «+وسدراسب رو

 یفاعش زین ملیف نیارد تشذک هاب
 كيس ظفح ومسيلات رتیاعر نیبهک

 تسا زاکشآ دراد دوجو هدنسیوت

 | <مجنپ یرنه»> لثم هصقن نیایلو

 یجاشامت تیاضرمدع و یتحا اران بیص

 . دوئسن

 دحرس ات اهزوک دقوف ملیت رد
 هدش هتخاس تقیفحب تیدرت ناکما
 | جرب و رتسنیمتسویاسیلک نامتخاس
 اب قباطمویقیقح دوخیاج رد ندنل
 رد یئاههتحص زابیاو تسا لصا
 | یکتخاس و منصت هک تهملیتنیا
 ۱ و تظهزاوتسا راکش۲ شندوب
 ) یهایسدوچ وزا.دهاک یمملیق تردق

 ۱ هدافتسا مک یلیخ ملیف نبرد زین رگشل

 ۱ هک < را زسسویل وج » فالخ رب ؛هدش

 | هتعصلالج و هوکشرب رکشل یهایس
 . دوبهدوزفآ یر موج اه

 ریویل وا < موسدراچیر ورد
 «تلماهدرداک ردهک تساهدرک تب

 ولجب مدق كیو هدنامن تباث دوخ

 رد ششوک دوجو اب . تصا هداهن
 رتا كي ملیقنیا رییسکشمظن ظقح
 و تسا هدنام یقاب بوخ یمامتیس
 رظن رد اب زین نآ یکینکت تفرشیپ

 سوسحم ری ریل واران [ریاسنتف رگ
 . تساهجوت لباقو

 دو حود اب امتیم یک روطب
 رتشیب یلیخ دوخ تأناکما و تبدوچ وم

 رییکش ران ]دناوتیمررتاشزارنپب و

 خماف ماقم هتسیاش هک روطت] اد
 دن اساتشب این هب تسایمان هدنسب ون نیا
 یکی راتقاط!هک اجرهمیرداق ام و

 ثكرزب داسنآ دشاب یدوتکژورپد
 هنادنمرثه یاه یزابو ریسکش
 اشامت اد دوهشم یاه نیریسکش

 تا

 , دشدهاوخ هداد "

 ینادرو یقطنم ]

 ناز دوز روت هژارز د

 یهاشتل ود نیحح یاقآ

 زا یضع
۳ 

 رتید یخ رب و

 امشتالاوئس

 ذ وب جیهعات یل و

 ]یا هثیپ رنه «ایرودنادو -

 ید ویا هدزیشک 9

 یئاسک رد اد ,شیاپملف نل

 ] دتیانوب ا

 ره و درادقرف ,تسادیب نآ مس

 یارسب هناک ادج مادک

 دننکیع

 ]آ و تشم وهنحص سکه ۳

 | حیحص امشتارک ذت

 ] داک دوخ

 ] «دشخردبم دیشروخ و ملیف «لأام
 فرص ام یاربنوچ دوبن یلمج
 ]| و میوش لمحتمیج راغم هک درادن

 | عتوم رد هکلب مینک لمج سا کع كي

 .دوب هدشروسناس شیامت

 یمساق دمحم یاقآ

 ۱ ملیق ورنوم فلبرم زا -۱
 رد تمحز وو مک ردرس هبنقو

 شیامن لاسما «هدم دوخب ارندز

 | ندرک مهرس««ژاتنوم» -۲

 | ناتساد لسلستنآ هلیسوب هک
 ؛روسیژر .دننکیم ظفحار میاقوو

 تسارقنکی نادرک راک ونسن ] روتم
 للس هلاتمرد یصخش نینچهفیظر

 «دب ایمدوجوب یملیف قیرطنیدب

 تسا

 همجا رماههرامشن آب .تساهدشپاچ
 . دیئامرف

 تیح نیا زا رتاثت هکنآ۲ یب مینک

 ,دنک داجیا اهیارب یتید ودحم

 كي یارب ریش انرمع رد

 رت هتخانشو رت هتسجرب طسوتم درق
 رصع رد . تسا هتشذگ راک زورزا

 شیپ لاسدصراهچو تبازیلا هکلم
 زا شیب یجاشابت شوک« نیا زا

 انشآ رییسکشرمشب ینونک راک زور

 هرودن [ اب تامولعع حطسزو رمادوب
 نابذاب یک رگید و تساتواقتم

 رصهزو رمادب وکیسن نخس نامزنآ
 تساینابز زین امناپ زو تسامنیس
 دوشیم هتفک نخس نآب امنیسرد هک
 نابزب یتقد اد ریپکش رئا كبو

 زو رمایامنیسناب زب «زورماحلطصم
 و تذلاب ناوتیم «دوش هدنادرگ رب

 . درکاشامت ياهزات مهف

 دنکفا من درگ رب یاهتشر
 مه تس ود۵

۱ 

 زرکو ملیفدد «ادیچی رب ولولاتیج » زا بلاج سکعكي مهنیا ۱

 دیفسزب كيد دنکیم یزاب اد« ادلاربسا » لرنآ رد هک «مادرتن تشب

 شادرب «مادرتن» یاسیلک كيدزت سیداپ رد سکهنیا . درادكنر

 تساهدش

 ( هحفص زاهیقب)
 نادرگ رسسوب وت|
 یزاب رتاردهک دراویهنازوس

 ۰ تسیرک مهاوخ ادرف» ملیفرد

 رکیدراب درک بسک یبیجع تیقفوم
 نآ ریظن یلریافیا هدامآ اددوخ
 سوب وتا » ملیف نیا مسا هک تساهدومن

 رتا یود زا ودرادمات «نادرک رس

 سابتقا كب نیاتشا ناج فورمم
 رگید رابکب ملیف نیارد .تساهتهگ

 یزاب اد ینکلا نزكي شقن ید

 سیداپرد یرصم كي
 هشیپ رنه < فیرشلا رعد

 دوب رارق هتشذک لاس رد یرصم
 یضیرات ملیف رد دروننلک یاجب
 لوصحم «شاردارب و فسوی»

 یزاب اد فسوب لر اببسلک یناپک
 یناپک فارصنا رتا رد یلو دنک
 دروخ كنس هب شریت «ملیف هیهت زا

 دیمااندوویلاه هب نتفد زا نوچد
 ردو تف رک شیب ردارهمن ارفهار هدش

 اهملیف دد یزابیارباردوخ اجنآ
 ردرصمروشک ردیو .دنکیم هدامآ

 | رعص نا طیش.هریتیاهب [:یاهملیف
 منهجناسآ ءامسهبوخ یانهژور
 .دوبهدرک ی زاب

 ینادنز هلابند
 رمسج.دهدیمشزاون اد شوک اه

 رتکیدزنیداز اب هظحلب هظعل حور
 ۱ دص « داتشه ؛ داتفه . ..دوشیم
 .۰«تعاسرد رتمولیک تب ودص

 اهدبناو اهمیب هاهدیدرت؛اهتشحر

 نیا زا (دآ رگید . دننامیم بقع
 و دمهفیمن اد وا یسک هک دس رتیمن

 عهذارگید . درادن شتسود سم

 ادمبفیمن زیچ چیه و دس رتیمن زیچ
 نسا داذآ هکنیا نآ و زیچكيزج
 .  هظعل كبات هک یلایندزا دراد

 ۷ تعرساب دیشکیم سفن نآرد
 کارد رتمولبک تسیب ودص
 یی هدایت راون
 :خ + یناوج یا ظفاحادخ
 ...ظفاح ادخ .. یکدنز یا



 ِك
 در رخ تماقا م دقلاوذ یافآ . دندومن تمجارب ب نپاد سم سیا و ناتسوهنه قیرط زا هامریت ۷۱ هبنشجنپ دور هادنیرپ دوویلام رد هلجم نيا زاگن ربخ «ددقلاوذ سوریس» یاق7 ۳۹ 21 رم ین او
 أ رد شیوخ تماق ماگنه رد "
 ناگشیپ رته و اهویدوتسا هب امنیس هراتس هلجمیف رعع یارب دور

 | ارنآ زا هشوگر یز سکعودهک دن دشل ستم یداب
 | و رابخا دوویلاهب ندیسر شعمب دناهدادلوق ن

 تامحز یفاکی ربا

 دهاتیب نا
 لاسراهلجم ناکدشن اوغ هدافتسا یارب یرتبلاج یاههبحاسمو اهیو

 .میتسه اهن ]لوصو راظتنارد یربصیب لامک اب هکر

۱ 
 ۸ 2 دیس« راتس هلجمیاشامت لوفشء"«دب رام#ب | راههد رم" نرتسد ملیف زاهحصود نیب یگكم سرا ود -ردقلا و سوریس -فاد دراوه

۱ 

 زا هتحصود یی سورتشا تربا ر-ردقلا وذ سو ریس - .سلالاب

 ادننکیم اشامت رارامنیس_ هراتس هلجم«فی رظهاب و ر»]یگنج
 | ملی

 ی هات لبق ام یالوپف >
 ینابمک ۱۹ ۵۳ لوصحمیماعیزتناف
 کل ی:تارتشاب رن راو ناددارب

 دن وب دال رپ

 جان نا را امنیس

 لب مارد «یدارف هلاند

 یعنی اسک ۱۹۵۳۴ لوصحم
 وب هوتب و :كارتشاب ریاع نی ودلک
 یلوپ - ناویا وس یراب -نمساک
 نک رب

 لاتسیرک امنیس

 < تسا یرگید زور ادرف»
 لومحم یعامتجا و یداقتنا مارد

 ایلاتبا ملیفا ورثیم یتاپک
 اب دامان - یلجت آ ریپ : كا رتشاب
 ناد رگ راک -انسدویاناسور- و هر

 یک و م دین وثل

 (یناتمبات)امه . لایورامنیس
 شیامت لثم ی.افش جیهد

 امشیس یکت و مامتلاکیزوم < تسین
 ینابمک ۱۹۵ لوصحم پوکس
 نم رم لثا كا رتشاد متسیب نرق سک و ف
 ورن وء نیلب رم - روتاک وا دلانود
 دونیک یرتیم-یدیناج -یلید ناد
 تنال رتلا و :نادرک راک
 (یناتسبات)اناید - لیورتم

 یکداوناخ مارد < تمهن»
 ولجرام كارتشاب ایلاتیا لوصحم |

 طسوت یسدافب هلب ود -یناب ورتسام
 ملیفولاتیا |

 زربلا - كل راب امنیس
 لاکیزوم < مهانکیب نم د

 : كارتشاب رصم لوصحم یقشع
 (یسدافپ هلب ود) حابص
 سون و-هلابام امنیس

 یتشع مارد «ردام هسوبو
 یلالط رصعوبدوتسا ۱۳۳ (لوصحم
 میید نیپم - الپهش لا رتشاب
 نسوس-نایچک دقیودهم

 ۰ وصحمیسیلپ ویلاتح و امد

 وبدار وا . ك .دآینابک ۲

 لسادنیح-ماچیمترب اد : تارتشاب
 ماهارگای رولک سکیدنب مایلی و

 (یناتسبات )نارهت امتیس

 و یسیلپ < یداگنز رتخد»
 كا رتشأب هن ا رف تالوصحم زا یلانج

 .زلب و كيتيمود - نیتناتسنک یدآ

 یددروبدرات رب : نادرک راک

 ت - تك ( یناتسمز ) اناید امثیس

 هب یتدعجارد م ونتلاواو
 یرارکت - رتنکد ین وتن7

 سک وفامنیسم

 زا لاکیزوم «یبآ _بونادو
 نالآ كوزره ینابک تالوصحم
 یدارکت -تو راکب داسكارتشاب

 دیشروخ امنیس

 یدمک < تیقفوم دیلک و

 مراک : كارتشاب یرصملاکیزوم
 صابع :ناد رک راک هیداش دوم

 یراف

 ( یناتسمز) نارهتامنیس
 و یژتنأف (اوتیب نودبرف»

 - ایلاتیا تالوصحم زا یغیرات

 شویزاد طسوت هلبود ) یرارکع

 ( ملی

 ستپ رامنیس

 یرا رک لاب رس «شافغ و
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۱ 
 هم هه

 ۱ دا و اهتهدم هریادا

 ی۵ه2ارت تیرتک ر زن

 رثا نی رتیلاع و كس

 یامسسم تعنص یرذه

 دننکیم یفرعم اركيزکم

۵ 0۳۹ 

 ( هدشهدنا ر ! ُا

 -»#»»»»_»_»_»_ِ»»-->بس>ب»»«» »ج۰
(9 

۵ 1,9[ 

 هزیاجرابچ نخ هب قفومملیف نیا
 یللملانیب یاهلاویتسف رد ككرزب

 «ویرلد سرلود» و هدیدرگ

 یزاب یارسبنآ تمخن هراتس
 هتخانش لاسهشیپ رنهنی رتپب ملیفنیارد

 تساهدش

 - لارتشاب

 ی سرود
۳ 

 زیرادنمد | وردپ
 نادرگ راک

 زدنان رف ویلیما
 نیرتگدزب ناونع هنتسک

۳ 

 یرعم كيزکم نادرگ راک نیرت

 ریدیراورم» یاهملیفو هدش
 (مدشنیرفن هلحم » و « مدق

 رتاهداد ناشن ناربت رد وا زا ار

 اور ه*یف لیرباگ

 نادیواج راثآ

 ۲ تسا هدش


